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PHẦN 2 147 

                             CƠ CẤU TỔ CHỨC và NGUYÊN TẮC SINH HOẠT    148 

HỆ                                            HỆ THỐNG LIÊN ÐOÀN 149 

1. LIÊN ÐOÀN: 150 

 151 

 Liên Ðoàn là một tổ chức độc lập về pháp lý và tài chính.  152 

 Liên Ðoàn là một thành viên chính thức trong Ban Đại Diện của Hội Đồng Trung Ương – Hướng 153 

Đạo Việt Nam (HÐTƯ). 154 

 Là một tập hợp của nhiều đơn vị mang tính độc lập về pháp lý đối với Hội Hướng Đạo (HÐ) bản địa 155 

cùng nhau sinh hoạt trong một hệ thống, một khuynh hướng và cùng một điều kiện về sự phát triển 156 

của đoàn sinh.  157 

 Là một cơ cấu then chốt bền vững nhất để đoàn sinh của các đơn vị phát triển tinh thần cũng như 158 

Phong Trào Hướng Ðạo. 159 

 Là tiếng nói chính thức để góp phần xây dựng đường lối cũng như sự phát triển của HÐTƯ-HÐVN 160 

qua những kỳ họp của HĐTƯ hay Ðại Hội Ðồng hoặc qua thư đề nghị. Danh xưng của Liên Ðoàn:  161 

                                   HỘI ÐỒNG TRUNG ƯƠNG-HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM 162 

                                             CHI NHÁNH/MIỀN……………….. 163 

                                                  LIÊN ÐOÀN…………………  164 

        1a- Tổ Chức và Sinh Hoạt: 165 

               1a.1- Tổ Chức: 166 

 Một liên đoàn ít nhất phải có 2 đơn vị trở lên có ghi danh sinh hoạt với hội HÐ địa phương. 167 

 Liên Ðoàn có 3 mô thức: 168 

o Chỉ có Nam đoàn sinh 169 

o Chỉ có Nữ đoàn sinh 170 

o Có nhiều đơn vị khác hội (Hội Nam HÐ và Hội Nữ HÐ) 171 

 Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của Liên Ðoàn với địa phương. 172 

 Có ban Bảo Trợ, ban Cố Vấn hay hội đồng chỉ đạo của Liên Ðoàn. 173 

 Có hội đồng huynh trưởng chung cho các đơn vị. 174 

 Có hội phụ huynh. 175 

 Ði đúng đường lối sinh hoạt của hội Hướng Ðạo Quốc Gia mà các đơn vị trực thuộc đang ghi 176 

danh để sinh hoạt.  177 

 Có kế hoạch và chủ trương riêng của Liên Ðoàn. 178 

 Bổ sung và hướng dẫn thêm đến các đơn vị về giá trị tinh thần HÐ cũng như văn hóa Việt Nam 179 

qua Chi Nhánh/Miền trong hệ thống HÐTƯ-HÐVN.  180 
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              1a.2- Sinh hoạt: 181 

- Các Ðơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng là một tập hợp liên kết nhau trong phát triển cũng 182 

như trong chương trình sinh hoạt chung của Liên Ðoàn.  183 

- Luôn theo sát và thực hiện những kế hoạch và chương trình Sinh hoạt của Chi 184 

Nhánh/Miền. 185 

1a.3-  Trách nhiệm của Liên Ðoàn Trưởng: 186 

        1a.3a- Với Chi Nhánh/Miền và HÐTƯ: 187 

- Thành viên chánh thức của HÐTƯ qua Chi Nhánh/Miền. 188 

- Bầu Ðại Diện Chi Nhánh/Miền. 189 

- Bầu Chủ Tịch HÐTƯ. 190 

- Bầu Kiểm Soát Viên Tài Chánh. 191 

- Bầu ban tổ chức và chọn nơi tổ chức trại họp bạn Thẳng Tiến. 192 

- Ðóng góp kế hoạch để phát triển Phong trào HÐ trong Chi nhánh/Miền cũng như 193 

HÐTƯ. 194 

- Liên kết với những Liên Đoàn bạn trong sinh hoạt để phát triển Phong trào. 195 

 196 

                          1a.3b- Với Cộng Ðồng Ðịa phương: 197 

- Liên kết với các hội đoàn bạn (ngoài các đơn vị HÐ) để phát triển tinh thần và văn 198 

hóa Việt Nam trong tinh thần Hướng Ðạo. 199 

- Tạo điều kiện (có thể được) để giới thiệu phong trào HÐ đến với Cộng đồng. 200 

- Luôn luôn tham khảo với Chi Nhánh/Miền để giải quyết những vấn đề liên quan đến 201 

pháp nhân hay tinh thần HÐ trong Liên Đoàn.   202 

                          1a.3c- Với Liên Ðoàn: 203 

- Chịu trách nhiệm trước Liên Ðoàn về sự điều hành và phát triển phong trào HÐ.  204 

- Thông hiểu nguyên lý và phương pháp của phong trào Hướng Ðạo. 205 

- Duy trì và thực hiện văn hóa và truyền thống tinh thần Hướng Ðạo Việt Nam qua 206 

đường lối và chủ trương của HÐTƯ-HĐVN. 207 

- Phổ biến đến đơn vị những tin tức, tài liệu, sách báo liên quan đến HÐ từ Chi 208 

Nhánh/Miền, Hội HÐ bản địa... 209 

- Ðề nghị khen thưởng những thành viên trong Liên Ðoàn về cho Chi Nhánh/Miền. 210 

- Theo dõi sự phát triển của Đoàn Sinh, Trưởng, phụ huynh và đề nghị theo học các 211 

khóa huấn luyện và bổ túc của hội HÐ bản địa cũng như của HÐTƯ-HÐVN. 212 

- Tổng kết và báo cáo hàng năm theo định kỳ của Chi nhánh/Miền về sự phát triển 213 

cũng như ghi danh của Liên Đoàn. 214 

 215 
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1b- Tên Liên Ðoàn – Ðơn vị:  216 

Ðể đoàn sinh nhớ về cội nguồn, duy trì tinh thần dân tộc, yêu quê hương tổ quốc và tri ân những 217 

anh hùng đã hy sinh để bảo vệ, xây dựng, tạo nên những trang sử hào hùng làm rạng rỡ giống 218 

nòi, tên của Liên Ðoàn và các đơn vị nên cố gắng đặt theo tên những danh nhân, anh hùng hoặc 219 

tên của những địa danh đáng nhớ của dân tộc Việt Nam và nên đặt trong cùng một bối cảnh lịch 220 

sử liên quan với nhau.  221 

1c- Khăn quàng Liên Ðoàn: 222 

             Tùy theo sự thiết kế kiểu mẫu của Liên Ðoàn để có ý nghĩa và thích nghi với sinh hoạt của phong 223 

trào.  224 

 1d- Huy hiệu (logo) của Liên Ðoàn: 225 

             Tuỳ theo sự thiết kế sao cho có ý nghĩa với tên của Liên Ðoàn và phong trào Hướng     Ðạo, huy 226 

hiệu Liên Đoàn được đính bên cánh tay áo phải. 227 

 1e- Cờ Liên Ðoàn:  228 

          a) Cờ Liên Ðoàn: Mẫu 3’ x 5’ màu xanh (Thiếu) (2 mặt giống nhau) 229 

 Phía trên hàng chữ: ”HỘI ÐỒNG TRUNG ƯƠNG – HƯỚNG ÐẠO VIỆT NAM”  mẫu chữ 230 

“Helvetica”, màu vàng, sắp theo hình cong cân đối. 231 

 Ở giữa huy hiệu của HÐTƯ-HÐVN màu đỏ.  232 

 Phía dưới tên của Liên Ðoàn và Tên địa phương nơi sinh hoạt, mầu chữ “Time Roman Bold”, 233 

màu vàng.             234 

                                             235 
 236 

1f- Lễ Bàn Giao:  237 

       1f1- Liên Ðoàn: 238 

Tùy theo tình hình sinh hoạt của mỗi liên đoàn, có thể dựa vào cách thức tổ chức của HÐTƯ. (Sau 239 

khi đã chọn được LĐ Trưởng mới để thay thế LĐ Trưởng cũ). 240 

         -     Ban cố vấn Liên Ðoàn hay Liên Ðoàn Trưởng mãn nhiệm kỳ có trách nhiệm phải tổ chức 241 

lễ bàn giao nầy.  242 

- Thành phần tham dự: Các Tr. Cố Vấn, Các Ðơn Vị Trưởng, các đại diện hội phụ huynh 243 

của Liên Ðoàn. 244 
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- Thư ký, Thủ quỹ của Liên Ðoàn. 245 

(Những lời vấn đáp giữa Tr. Cố Vấn và Tr. nhận trách nhiệm tuỳ thuộc vào sự linh hoạt 246 

của mỗi liên đoàn, miễn sao đầy đủ ý nghĩa, đúng với tinh thần Hướng Ðạo và tạo niềm 247 

tin đến với các đơn vị).  248 

                      -     LÐT (cũ): Tổng kết sinh hoạt (trong nhiệm kỳ mình trách nhiệm). 249 

- Báo về cho Miền/Chi nhánh và HÐTƯ để lưu trữ và phổ biến. 250 

 251 

         1f2- Ðơn vị (Ấu-Thiếu-Thanh-Tráng): 252 

a) Tương tự như của LÐ.  253 

           Tóm lại trong việc bàn giao hay nhậm chức, phải cố gắng thực hiện trong tinh thần Hướng 254 

Ðạo, cũng như sự phát triển của phong trào, cho nên: 255 

*  Khi bàn giao: 256 

- Tài chánh phải rõ ràng.  257 

- Số lượng đơn vị, đoàn sinh. 258 

- Những công việc chưa và đang thực hiện. 259 

- Hướng phát triển trong tương lai.                                                 260 

          *  Khi tuyển chọn: 261 

- Phải có thời gian để chuẩn bị, tìm hiểu, nhận xét.   262 

- Tinh thần Hướng Ðạo và sự phát triển phong trào. 263 

- Trình bày rõ ràng vai trò trách nhiệm.       264 

- Hoà nhã, dân chủ, hợp tình hợp lý. 265 

- Rõ ràng, công khai (kín hoặc biểu quyết). 266 

          *  Khi tuyên thệ nhậm chức: 267 

                   -    Tổ chức đơn giản, nghiêm trang. 268 

                   -    Tạo được nhiều cảm giác, ý nghĩa sâu sắc. 269 

                   -    Nêu cao vai trò và tinh thần trách nhiệm.  270 

 271 

2. NGÀNH ẤU 272 

                 2A – SÓI: 273 

     Căn bản của Ngành Ấu nam (Sói) dựa vào quyển truyện “The Jungle Book” của đại văn hào người Anh 274 

“Rudyard Kipling”, do đó mọi tổ chức cũng như nhân sự đều mang tính rừng xanh để sinh hoạt. Tối đa 24 275 

sói trong một Bầy. 276 

 277 

       2A1- LỜI HỨA và LUẬT: 278 



Tài Liệu hướng Dẫn Phần 2 – Version 2.0 05/05/2016 Trang 9 

 

 279 

2A1a- Lời hứa của Sói con: 280 

Em hứa gắng sức làm bổn phận: 281 

 Với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia em. 282 

 Hiếu thảo với cha mẹ. 283 

 Tuân theo luật sói con và mỗi ngày làm vui lòng một người. 284 

2A1b- Luật của sói con:  285 

 Sói con nghe lời sói già. 286 

 Sói con không nghe mình. 287 

 Sói con gắng sức 288 

Cách ngôn Rừng 289 

 290 

                                 2A2- TỔ CHỨC: 291 

    Chương trình sinh hoạt của đơn vị Ấu luôn theo sát quy chế của hội Hướng Ðạo địa phương, ngoài 292 

ra, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh, ta có thể bổ túc những sinh hoạt có tính truyền thống văn hóa Việt 293 

Nam. 294 

     2A2a- Ðàn: 295 

                                           - Một bầy (đơn vị) không qúa 4 đàn theo thứ tự: Trắng, Xám, Ðen, Nâu (đầu đàn nhất luôn luôn l296 

à đầu đàn Trắng). 297 

                                           - Các sói trong đàn mang tam giác màu của đàn mình (tam giác đều cạnh 5cm, góc phía dưới) 298 

trên cánh tay áo bên trái. 299 

                               - Ðàn không có châm ngôn riêng mà dùng chung “Za ….u” khi được gọi. 300 

                           2A2b- Ban Huynh Trưởng: 301 

 Một bầy đầy đủ phải có 1 Bầy Trưởng và các Bầy Phó phụ giúp và được phân chia trách 302 

nhiệm: 303 

 Bầy Trưởng: (hướng dẫn chung) gọi là AKELA (Sói già) 304 

 Bầy Phó: (Luật rừng) gọi là BALOO (Gấu) 305 

 Bầy Phó: (đi săn, làm hang) gọi là BAGHEERA (Báo) 306 

 Bầy Phó: (hát múa, trò chơi) gọi là CHIL (Hoàng Oanh) 307 

 Bầy Phó: (truyền tin, chuyên môn) gọi là KAA (Trăn) 308 

                                       2A2c- Hội Ðồng Sói già: 309 

                                          Gồm có: Bầy Trưởng, Bầy Phó, Huấn Luyện Viên, Ðầu Ðàn và Thứ Ðàn. 310 

                                          Là hội đồng quản trị Bầy như:  311 

- Hoạch định chương trình sinh hoạt. 312 

- Kỹ thuật chuyên môn HÐ, sổ sách hành chánh. 313 
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- Giải quyết việc bất thường liên quan đến Bầy. 314 

- Huấn luyện Ðầu Ðàn và Thứ Ðàn. 315 

             2A2d- Hội Ðồng AKELA: 316 

              Gồm có Akela, Baloo, Bagheera, và các Sói già khác trong Bầy. 317 

- Lập chương trình hàng năm. 318 

- Làm kế hoạch cho từng chương trình. 319 

              2A2e- Hội Ðồng Danh Dự: 320 

              Gồm thành phần như Hội Ðồng Akéla: 321 

- Bảo vệ luật rừng. 322 

- Làm cho các sói luôn luôn gắng sức. 323 

- Bảo vệ uy tín Bầy Trưởng và Ðầu Ðàn. 324 

 325 

              2A2f- Huy hiệu:  326 

                       Là đầu Sói màu đỏ, 2 tai vểnh lên, nhắc bảo Sói con lúc nào cũng vểnh tai lên để 327 

               nghe lời khuyên bảo của các Trưởng HÐ. 328 

                                                         329 

 330 

2A2g- Châm ngôn: 331 

       Châm ngôn: “GẮNG SỨC” 332 

  333 

2A3- GẬY BIỂU TƯỢNG - CỜ - TAM GIÁC ÐÀN: 334 

                   2A3a- Gậy Biểu tượng: 335 

                   Khi Bầy có Sói 2 sao, Bầy được mang thêm Gậy Biểu tượng. Gậy cao 1m20 trên đầu gậy có 336 

hình sói màu trắng. 337 
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                                                       338 

 339 

                    2A3b- Cờ: (hai mặt khác nhau) 340 

                   Cờ bầy: Hình tam giác cân 45cm x 25cm màu vàng, có tên của bầy màu xanh (thiếu) và hình 341 

đầu sói màu đỏ, mặt bên kia tên của Liên Ðoàn màu xanh (Thiếu).     342 

 343 

      344 

 345 

2A4 - NGHI THỨC: 346 

                     2A4a- Thủ hiệu để chào:      347 

                              348 
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- Như thủ hiệu của Thiếu. Nhưng đưa lên 2 ngón mà thôi, ngón trỏ và ngón giữa chĩa xa 349 

nhau,  350 

như tai Sói.                                                                                                                                                                                                                              351 

- Chào thường: Chào lên vành nón (mũ) như Thiếu,  352 

- Chào long trọng: (chào cả 2 tay) chỉ dùng khi thực hiện Tiếng Rống Lớn.    353 

- (Sói chưa mở mắt (mới vào, chưa tuyên hứa) thủ hiệu là 2 ngón tay khép lại – Sói đã mở mắt (đã 354 

tuyên hứa) thủ hiệu là 2 ngón tay xoè ra) 355 

 356 

                                               357 

                                               358 

2A4b- Tập họp và Hiệu lệnh (Sói): 359 

- Muốn họp các đầu đàn thì gọi: “đầu đàn” hay thổi còi... (chữ V (…_)) 360 

- Muốn tập họp Bầy, thì Trưởng: 361 

- Dùng hiệu tay khi nào các Sói đứng gần, có thể trông thấy Bầy Trưởng được. Dùng còi, khi các Sói 362 

ở xa, hoặc không trông thấy Trưởng. 363 

o Gọi lớn : “Sói ! Sói ! Sói ! “   364 

o Hoặc thổi còi :  ..  ..  ..   365 

- Khi các Sói nghe tiếng gọi, liền đáp lại thật lớn “Ya ù . . .” và chạy đến để tập họp theo đội hình của  366 

 Trưởng hướng dẫn ra dấu hiệu. 367 

o Khi nghe Trưởng hô một tiếng ngắn “sói” (hoặc một tiếng còi ngắn, hay để một ngón tay lên  368 

miệng) thì cả Bầy đứng nghiêm và yên lặng. 369 

- Trưởng đưa một cánh tay dọc thẳng trên đầu (như Thiếu sinh):  370 

o Cả Bầy đứng hàng một (theo thứ tự liên tiếp các đàn: Trắng, Xám, Đen, Nâu v.v…  371 

o Đầu đàn đứng trước, phó đàn đứng cuối đàn mình. 372 

- Trưởng vòng tay: (như Thiếu sinh) 373 

o Bầy tập họp vòng tròn chung quang Trưởng. 374 

- Trưởng đưa một cánh tay dong ngang ra trước: (như Thiếu sinh) 375 

o Sắp hàng dọc từng đàn, mỗi đàn xếp thành một hàng dọc. 376 
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                             Có 2 loại vòng tròn trong tập họp Sói: 377 

2A4c- Vòng Hội Đồng: 378 

Đường kính chừng 3 thước ( lối 5 bước chân), các Sói đứng khít nhau, để họp thường hoặc để 379 

nghe lời dặn dò, huấn lệnh của Bầy Trưởng. Ở giữa Vòng có vạch một vòng  380 

tròn nhỏ (bằng phấn, hoặc sắp bằng đá, cây…) tượng trưng cho tảng đá Hội Đồng. 381 

 382 

2A4d- Vòng Thao Diễn (còn gọi là Vòng Danh Dự): 383 

Đường kính chừng 9 thước (lối 15 bước  chân), hoặc rộng hơn tùy theo số Sói hiện có. Đứng cá384 

ch nhau thế nào để khi dang tay ra có thể nắm tay nhau một cách dễ dàng.  385 

Vòng Thao Diễn để họp long trọng, khi có lễ nghi gì, hoặc để múa hát, chơi đùa. 386 

Chú ý: Khi tập họp vòng tròn, thì ban đầu Sói họp thành Vòng Hội Đồng, nếu cần, thì Bầy Trưở387 

ng sẽ ra hiệu cho các Sói lùi lại để nới rộng thành Vòng Thao Diễn. 388 

  2A4e- Lễ Nhập Bầy: (Tuyên hứa) 389 

a)  Thành phần tham dự: 390 

- Các Trưởng trong Bầy. 391 

- Hướng dẫn tinh thần. 392 

- Phụ huynh của Sói sắp Tuyên hứa. 393 

- Các Sói đã tuyên hứa. 394 

- Các Sói sắp được nhập Bầy (tuyên hứa). 395 

b)  Diễn tiến Chương trình:  396 

                      (Phỏng theo “Truyện rừng xanh” lược dịch của Nguyễn xuân Long trong “The Jungle Book” và 397 

“The Second Jungle Book” của Rudyard Kipling). 398 

Lễ cần tổ chức trong một khung cảnh thích hợp và trang nghiêm để ghi sâu cảm giác vào tâm hồn 399 

trẻ, những lời đối đáp phải tự nhiên, có thể trả lời theo ý nghĩ của mình, và tổ chức như một trò ch400 

ơi có ý nghĩa, nên phải linh hoạt và có cả Bầy tham gia. 401 

                           (Các Sói sắp Nhập Bầy (Tuyên hứa) thì đứng ở một vị trí khác.) 402 

- Phụ huynh đứng riêng một khoảng sân rộng. 403 

- Bầy trưởng (Sói Già) giải thích và sơ lược chuyện Mowgli cho tất cả mọi người tham dự hiểu. 404 

- Sói già tập họp Bầy (Sói đã Tuyên hứa) thành vòng thao diễn và đứng im lặng. 405 

- Khi đó cả Bầy đều nghe có tiếng “hu . . hu . .” dài của Sói giò non (Sói sắp nhập bầy) từ một góc g406 

ần  407 

đó đưa lại. 408 

- Sói Già đứng ngoài vòng hỏi các Sói:  409 

- “Tiếng gì thế kia ?” 410 

- Sói đầu đàn chạy ra xem và trở về thưa: 411 
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- “Thưa có một em bé muốn xin vào Bầy” 412 

- Sói Già hỏi: 413 

- “Có Sói nào muốn nhận em ấy và tập cho em đi săn với Ðàn?” 414 

- Ðầu Ðàn sắp nhận Sói giò non ấy, bèn trả lời: 415 

- “Thưa Sói Già, em xin nhận”. 416 

- Sói già:  417 

- “ Ðược, vậy em ra dắt em ấy vào”. 418 

- Ðầu đàn ấy chạy ra tìm Sói giò non, dắt tay dẫn vào (chưa được vào vòng, lúc nầy Akela cho tất cả 419 

quay mặt ra ngoài, và Akela cũng đứng bên ngoài vòng) đem đến trước mặt Sói già, rồi Ðầu đàn ấ420 

y về chỗ của mình. 421 

- Sói Già hỏi Sói giò non:   422 

- “Em muốn nhập Bầy phải không”? 423 

- Sói giò non:  424 

- “Thưa vâng, em muốn nhập Bầy và làm Sói con”. 425 

- Sói Già hỏi:  426 

- “ Ðể làm gì”? 427 

- Sói giò non:  428 

- “Ðể sau trở nên người Hướng Ðạo”. 429 

- Sói Già:  430 

- “Thế thì em đến hỏi các Sói, xem có nhận em vào Bầy không đã.” 431 

- Sói giò non đi đến Ðàn Trắng và kiếm cách đi vào vòng, nhưng bị Sói Ðàn Trắng giang tay chận lại, 432 

và Ðầu Ðàn Trắng nói:  433 

- “ Chưa biết Luật rừng thì  không vào được Bầy Sói”. 434 

- Sói giò non:  435 

- “ Luật Rừng là Sói con nghe Sói Già, Sói con không nghe mình". 436 

- Ðầu đàn Trắng:  437 

- “ Ðược, đã biết Luật rừng, thì Ðàn Trắng vui lòng nhận, nhưng còn phải hỏi Ðàn Xám đã".  438 

- Sói giò non sang Ðàn Xám, và cũng bị Ðàn nầy cản lại và Ðầu Ðàn Xám nói:  439 

- “Chưa biết Châm ngôn Sói, thì chưa vào được Bầy”. 440 

- Sói giò non:  441 

- “ Châm ngôn Sói là “Gắng Sức”. 442 

- Ðầu đàn Xám:   443 

- “ Ðã biết Châm ngôn Sói, thì Ðàn Xám vui lòng nhận, nhưng còn phải hỏi Ðàn Ðen nữa”. 444 

- Sói giò non sang Ðàn Ðen và cũng bị Ðàn nầy chận lại và Ðầu đàn Ðen nói:  445 

- “Sói khi nào cũng lễ phép và biết chào trước khi vào”. 446 
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- Sói giò non: Ðưa tay lên chào (chào thường một tay) 447 

- Ðầu đàn Ðen:  448 

- “Chưa đủ” 449 

- Sói giò non: Ðưa cả 2 tay lên đầu chào long trọng. 450 

- Ðầu đàn Ðen:  451 

- “Biết chào thì Ðàn Ðen nhận, nhưng phải hỏi Ðàn Nâu nữa”.  452 

- Sói giò non sang Ðàn Nâu và cũng bị cản như trước, Ðầu Ðàn Nâu và Phó Ðàn mỗi em cầm sẵn m453 

ột  454 

đoạn dây đã nối vào nhau bằng một cái gút đã học trong chương trình Giò non. 455 

- Ðầu đàn Nâu:  456 

- “Không khi nào vào hang Sói mà lại bứt dây, muốn vào phải mở gút nầy. 457 

- Sói giò non: mở gút. 458 

- Ðầu đàn Nâu;  459 

- “Ðược , khéo tay như vậy thì Ðàn Nâu vui lòng nhận. 460 

- Sói già: Gọi Giò non lại  461 

- “Em đến đây.’’ 462 

- Sói già:  463 

- “Phải có cha mẹ cho phép em mới được nhân vào Bầy, vậy em phải đến xin phép cha mẹ đ464 

ã” . 465 

     (Akela ra hiệu cho tất cả Bầy quay vào bên trong, và Akela cũng ở bên trong) 466 

- Sói giò non chạy đến cha mẹ và cha mẹ dẫn Sói đến giao cho Sói Già. 467 

- Phụ huynh:  468 

- “Xin phép cho con tôi được nhập Bầy”. 469 

- Sói Già nhận lời và hỏi cả Bầy: 470 

- “Chúng ta có nên nhận sói nầy vào bầy không ?”.  471 

- Cả Bầy :  472 

- “ Thưa nhận” 473 

- Sói Già :  474 

- “ Các em có tin rằng, em nầy sẽ trở thành Sói giỏi không ?” 475 

- Cả Bầy;  476 

- “ Thưa có” 477 

- Sói Già: (quay lại hỏi Sói giò non):  478 

- “Em có muốn làm Sói ngoan không ?” 479 

- Sói giò non đáp:  480 

- “ Thưa có” 481 
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- Sói Già :  482 

- “Anh tin chắc rằng em sẽ trở thành một Sói ngoan, anh cho em được Nhập Bầy”  483 

(và ra hiệu cho Bầy biến vòng tròn thành hình móng ngựa, dẫn Sói giò non vào và bảo Sói giò 484 

non hãy tuyên hứa đi). 485 

- Sói giò non đưa tay lên (chào thường) và nói: 486 

- “Em hứa cố gắng hết sức để phụng sự tín ngưỡng. 487 

   Hiếu thảo với cha mẹ 488 

Vâng theo Luật Sói con và mỗi ngày làm một việc thiện”. 489 

(lúc Sói giò non chào để hứa, cả Bầy chào theo) 490 

- Sói Già: Bắt tay trái Sói giò non và nói:  491 

- “ Anh tin rằng, em sẽ giừ lời em hứa, từ nay em sẽ được nhập Bầy, và làm anh em với tất c492 

ả mọi người khác trong Hướng Ðạo”  493 

(và đeo huy hiệu Ðầu Sói vào túi áo bên trái hay trên nón). 494 

- Sói mới chào Sói Già và cả Bầy, xong Ðầu Ðàn của Sói mới chạy ra, chào và dẫn Sói mới về Ðàn 495 

của mình. 496 

 (Sói già ra dấu hiệu để Bầy tập họp lại thành vòng tròn) 497 

- Bầy làm Tiếng Rống Lớn để mừng, xong giải tán.  498 

- Các Sói đến bắt tay mừng Sói mới.  499 

-  500 

(Chấm dứt buổi lễ)  501 

 502 

2A4f-  Tiếng Rống Lớn: 503 

( Tiếng Rống Lớn là để đón chào Bầy Trưởng hoặc có một khách quý của Bầy trưởng theo vào 504 

xem Bầy, hay khi có một Sói mới nhận vào Bầy...)  505 

Ðối với Sói con, chỉ có 2 lần được nhận Tiếng Rống Lớn, đó là lúc Sói được Nhập Bầy (Tuyên 506 

Hứa) và lúc tiễn Sói lên Ðoàn. 507 

 508 

 Bầy phó hoặc Ðầu Ðàn Nhất (Ðàn Trưởng Ðàn Trắng) tập họp Bầy thành vòng tròn, nghiêm chỉnh. 509 

 Bầy Trưởng (hoặc cùng đi với khách quý) bước chân vào chỗ bên mặt của Ðầu Ðàn Nhất, thì tất c510 

ả  511 

Sói đều nhanh nhẹn nhảy lên và ngồi xổm xuống, hai cánh tay duỗi thẳng trước bụng (song song nhau)  512 

ngón tay chấm đất, mặt nghểnh lên, khi thấy bầy Trưởng đứng lại ngay chính giữa vòng tròn (tức là tư513 

ơng trưng trên đá Hội đồng) thì tất cả Sói đồng thanh hô lớn : 514 

o “AKêla! Chúng – em - hết – lòng – cùng - gắng - sức”!  515 
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        Xong rồi nhảy lên, đứng thẳng chào long trọng (nghĩa là đưa cả 2 tay lên hai bên đầu, hai ngó516 

n trong mỗi tay sát lại như 2 tai Sói),  517 

 Ðầu Ðàn Nhất hô: 518 

o “ Các Sói! Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức”  519 

 Khi Ðầu Ðàn Nhất hô xong, các Sói đều buông tay trái xuống,tay mặt vẫn còn để trên đầu chào 520 

theo  521 

lối chào bình thường của Sói và trả lời một cách mạnh mẽ: 522 

o “ Vâng, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức, Gắng sức”.  523 

 Xong mới thả tay mặt xuống, đứng nghiêm để nghe lời dặn của Bầy Trưởng (Bầy Trưởng hoặc Kh524 

ách quý chào lại và ra hiệu để Bầy ở tư thế nghỉ trước khi phát biểu).  525 

                            Phát biểu xong là chấm dứt lễ làmTiếng Rống Lớn. 526 

 527 

                   2A4g- Lễ gắn 1 sao: (mở 1 mắt) 528 

                                         Ðây là lễ thường do sáng kiến của Bầy Trưởng, lễ cử hành đơn giản trong một kỳ đi săn hay họp 529 

bình thường. Mở 1 mắt là chỉ mới biết nhìn Sói già đang làm gì để tập làm theo. 530 

2A4h- Lễ gắn 2 sao: (mở 2 mắt) 531 

                Mở 2 mắt tức là Sói ấy đã nhìn thấy tất cả các việc mà Sói ấy có thể làm giúp cho mọi người với 532 

khả năng của mình mà trước đây chưa thấy hay chưa làm được. 533 

               Khi tổ chức lễ gắn 2 sao, luôn luôn chỉ tổ chức trong Bầy (không chung với Liên Ðoàn). 534 

- Nghi lễ đón Akéla (Tiếng Rống Lớn và múa Baloo). 535 

- Akéla: tuyên bố:  536 

- “Hôm nay Bầy rất hãnh diện có một Sói được mở mắt đó là Sói... ”A”, xin mời Sói... “A”.  537 

- Sói “A”  bước vào giữa vòng tròn (mũ của Sói được Bầy Trưởng gắn 2 sao cất sẵn).   538 

- Akéla: Giải thích thế nào là 2 sao và “ hôm nay Sói đã mở 2 mắt, vì Sói đã làm tròn phận sự một Sói 539 

con, và từ đây nơi mũ của Sói có 2 ngôi sao, tượng trưng cho 2 con mắt của Sói, 540 

Với 2 con mắt đó lúc nào cũng phải sáng như 2 ngôi sao vậy để Sói nhìn trước là phải sẵn sàng 541 

nhìn chung quanh là mình phải có bổn phận giúp đỡ mọi người một cách nhanh chóng và hăng say 542 

mà không cần phải nhắc bảo." (đem gậy Bầy vào để ở giữa) "Bây giờ em nhìn 2 mắt trên gậy Bầy 543 

cũng như 2 mắt của Sói và cả Bầy nhìn 2 mắt của Sói cũng như 2 mắt của Bầy và Sói hãy đọc lại 544 

lời hứa của Sói con”. 545 

- Sói “A” đặt tay lên gậy Bầy và đọc lại Lời Hứa và Luật của Sói con. 546 

- Akéla: Ðội mũ cho Sói “A” và nói:  547 

- “Sói có muốn gắng sức không ?” 548 

- Sói “A”:   549 

- “Thưa Akéla, em sẽ luôn gắng sức”. 550 
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- Akéla:   551 

- “Chúc Sói khỏe và săn được nhiều mồi". 552 

- Sói “A” :  553 

- "Cảm ơn",  554 

chào và chạy về Ðàn mình và bắt tay các sói trong Ðàn.  555 

 556 

                                                    557 

      2A4i- Tiễn Sói lên Thiếu Ðoàn: 558 

       Bầy đứng thành vòng thao diễn, và gần đấy Thiếu Ðoàn tập họp thành hình chữ U (mở về phía Bầy) 559 

Giữa Bầy và Ðoàn có một lằn ranh giới như cái mương, con sông hoặc sáng tạo cái cầu hay hàng rào…  560 

      - Phía Thiếu Ðoàn: 561 

      Ðơn vị trưởng thông báo cho cả Ðoàn cuộc sinh hoạt đặc biệt nầy cũng như chuẩn bị sau khi Sói lên 562 

Ðoàn sẽ bổ sung vào Ðội nào đồng thời cũng phải nhớ rằng, một Sói vừa rời Ðoàn của mình để đến một 563 

nơi sinh hoạt khác, rất nhiều sự bỡ ngỡ lo âu, cho nên Thiếu Ðoàn nhất là Ðội, phải cố gắng gây thiện cảm 564 

và tạo niềm tin, nếu có trò chơi thử thách, phải nhẹ nhàng gây nhiều thích thú. 565 

- Phía Bầy: 566 

- -Sói già bước vào vòng và tuyên bố :  567 

 “Hôm nay là Lễ tuyển Sói (…) lên Thiếu Ðoàn, đây là một vinh dự cho Bầy. Với Thiếu Ðoàn, 568 

Sói sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cũng như chương trình hấp dẫn, mà Sói già nghĩ rằng sẽ 569 

thích hợp với điều kiện cũng như khả năng của Sói hơn. Tuy nhiên Bầy ta từ đây sẽ vắng 570 

mặt Sói đó, một sự bùi ngùi và luyến tiếc những ngày Sói sinh hoạt với Bầy.” 571 

- -Sói già giới thiệu và đem Sói đó vào giữa vòng, cả Bầy làm tiếng “Rống Lớn”. 572 

- -Xong lần lượt từng Sói đến bắt tay để tiễn biệt. Xong Sói già ra hiệu "Nghiêm" và dẫn Sói đó đến 573 

ranh giới. Sau khi dặn dò và từ giã, Sói một mình đi qua đoạn đường còn lại để sang phần đất sinh 574 

hoạt của Thiếu Ðoàn. Tại đây đã có Thiếu Trưởng chờ sẵn, tiếp đón em Sói và vọng tiếng  575 

 “Cảm ơn Sói già”. 576 
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- Thiếu Trưởng bắt tay Sói và dẫn về giới thiệu với Ðoàn, sau vài lời khích lệ tinh thần và trao khăn 577 

quàng mới liền gọi Ðội Trưởng ra để nhận Ðội sinh mới về Ðội mình. 578 

- Bầy và Thiếu Ðoàn giải tán hoặc theo chương trình sinh hoạt riêng.  579 

- Lễ tiễn Sói lên Ðoàn chấm dứt.  580 

 581 

          2B- CHIM NON:  582 

 583 

Căn bản của Ngành Ấu nữ (Chim non) dựa theo câu chuyện “Chim Non” cho nên từ cách tổ chức đến sinh 584 

hoạt chúng ta thấy như một gia đình của chim trong rừng. 585 

 586 

2B1- MỤC ÐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP: 587 

 -Là những Ðoàn sinh từ 7 đến 11 tuổi, tối đa 24 chim non trong một Bầy. 588 

 -Qua 3 phương diện: Ðức dục, Thể dục và Trí dục. 589 

 590 

2B2- LỜI HỨA - LUẬT- CHÂM NGÔN 591 

       2B2.a- Lời hứa: Em xin hứa gắng sức: 592 

     - Trung thành với tín ngưỡng, Tổ quốc và Quốc gia. 593 

     - Hiếu thảo với cha mẹ. 594 

     - Tuân theo Luật Chim Non. 595 

     - Mỗi ngày làm vui lòng một người.  596 

 597 

    2B2.b- Luật: 598 

      1- Chim non noi gương và nghe lời Hạc Trắng. 599 

      2- Chim non thương yêu nhau như chị em ruột. 600 

 601 

    2B2.c- Châm ngôn: “GẮNG SỨC”: 602 

1) Chim non nghĩ đến người khác trước. 603 

2) Chim non nhanh nhẹn. 604 

3) Chim non thật thà. 605 

4) Chim non vui tươi. 606 

       2B2.d- Huy hiệu: 607 

               Huy hiệu của Chim non là Cánh chim màu vàng    608 

 609 
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                                                    610 

2B3- ÐẲNG THỨ:   611 

-Có 3 giai đoạn: Mỏ vàng, Mỏ cứng và Cánh cứng: 612 

       2B3.a- Mỏ vàng; Từ 1 đến 3 tháng. 613 

               - Chuyên cần. 614 

               - Chào và Ý nghĩa. 615 

               - Lời Hứa, Luật, Châm Ngôn. 616 

               - Thủ công. 617 

       2B3.b- Mỏ cứng: (4 tháng tiếp) 618 

               - Bài hát. 619 

               - Vệ sinh cá nhân. 620 

               - Thể dục, cách đi, đứng, ngồi. 621 

               - Tham gia trò chơi. 622 

               - Giữ gìn sạch sẽ. 623 

               - Thủ công và tô màu. 624 

               - Các gút đơn giản. 625 

               - Khái niệm lịch sử bản địa và Việt nam. 626 

     2B3.c- Cánh cứng: (6 tháng kế tiếp mỏ cứng) 627 

               - Thể dục trong phòng và ngoài trời. 628 

               - Khâu, may, vá, dọn dẹp sạch sẽ ở phòng ngủ. 629 

               - Phân biệt một số loại hoa chưng ở nhà. 630 

               - Những gút tương đối khó hơn. 631 

               - Nhóm lửa đơn giản, đun sôi nước. 632 

               - Băng bó những vết thương nhẹ, đơn giản. 633 

               - Y khoa thường thức cho cá nhân. 634 

               - Sử dụng truyền tin morse. 635 

               - Sử dụng la bàn tìm hướng. 636 
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               - Ghi lại 10 món trong trò chơi “kim”.    637 

2B4- TỔ CHỨC:  638 

      2B4.a- Ðàn: 639 

               - Mỗi Bầy có 4 Ðàn. Trắng - Ðỏ - Xanh – Vàng. 640 

               - Mỗi Ðàn có từ 4 đến 6 Chim non. 641 

               - Mỗi Ðàn có châm ngôn riêng như: Hăng say – Tháo vát - Tận tâm… 642 

               - Ðầu Ðàn: Chim non xuất sắc trong Ðàn. 643 

               - Thứ Ðàn: Phụ tá cho Ðầu Ðàn. 644 

               - Ðầu Ðàn Nhất: Xuất sắc nhất trong các Ðầu Ðàn, và cũng là Chim giữ cờ Bầy  645 

                  và gậy Biểu hiệu của Bầy. 646 

               Các Chim non trong Ðàn đều mang một tam giác theo màu Ðàn của mình.              647 

               (Tam giác Ðàn là một tam giác đều cạnh 5cm, góc nhọn xuống dưới) trên  648 

                Cánh tay áo bên trái.  649 

              2B4.b-  Ban Huynh Trưởng: 650 

                       Mỗi Bầy có : 651 

- “Hạc Trắng”: Ðơn vị Trưởng của Bầy (phải trên 21 tuổi). 652 

- “Tích Ly” và “Sơn Ca" Trưởng Phụ tá của Bầy (phải trên 18 tuổi). 653 

    2B5 – HUY HIỆU:       654 

               2B5a-   Huy hiệu chung: Cánh chim màu vàng. 655 

               2B5b-  Ðã tuyên hứa. 656 

                        - Cánh chim màu vàng trên túi áo bên trái. 657 

                        - Hình tam giác (màu Ðàn) trên cánh tay áo bên trái. 658 

               2B5c-  Ðầu Ðàn Nhất: 3 vòng băng vàng trên tay bên trái. 659 

               2B5d-  Ðầu Ðàn: 2 vòng băng vàng trên tay bên trái. 660 

               2B5e- Thứ Ðàn: 1 vòng băng vàng trên tay bên trái. 661 

               2B5f-  Mỏ cứng: Băng màu vàng viền đen. 662 

               2B5g- Cánh cứng : Băng màu vàng viền đen, có chữ “GẮNG SỨC”     663 

 664 
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                                     665 

 666 

 2B6- CHUYÊN HIỆU: 667 

                 Theo Chương trình của HÐ bản địa.  668 

 2B7-  HIỆU LỆNH: 669 

                 Như hiệu lệnh chung của HÐTƯ 670 

 2B8- THỦ HIỆU: 671 

                                                      672 

2B9- GẬY BIỂU TƯỢNG - CỜ: 673 

                 2B9.a- Gậy biểu tượng: 674 

                  Khi Bầy có “Cánh cứng” thì được mang gậy biểu tượng. 675 
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                 Gậy biểu hiệu cao 1m20 trên gậy biểu hiệu có hình cánh chim hạc trắng. 676 

 677 

                                                 678 

 679 

                  2B9.b- Cờ Bầy: (hai mặt khác nhau) 680 

                 Cờ Bầy: Hình tam giác cân 45cm x 25cm màu vàng, có tên của Bầy màu xanh (Thiếu), và cánh 681 

chim màu trắng, mặt bên kia chữ tên Liên Ðoàn màu xanh (Thiếu). 682 

        683 

 684 

2b10-  Y PHỤC – KHĂN QUÀNG: 685 

Theo quy chế của Hội HÐ bản địa và Liên Ðoàn. 686 

 687 

2B11-  NGHI THỨC: 688 

               2B11.a- Tiếng Hót Chung: 689 

   - Phó Bầy hay Phụ tá: Chọn chỗ cắm cờ Bầy rồi  “Cú Cu...” và ra dấu đội hình tập họp. 690 

   - Chim non: “Cú cu, cú cu...” và chạy đến theo trong Ðàn. 691 

   - Phó Bầy: Ra dấu đứng lại, coi lại y phục của Chim non, xong bước đến Bầy Trưởng  692 
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      chào và mời vào để nhận tiếng hót chung. Khi Bầy Trưởng vào vòng sinh hoạt: 693 

   - Ðầu Ðàn Nhất hô to:  694 

- “Chim non”. 695 

   - Cả Bầy:  696 

- “Gắng sức”  697 

đồng thời nhón gót chân lên cùng 2 hai cánh tay đưa lên cao như chim tung cánh và hô to:  698 

- “Hạc Trắng”. 699 

   -  Bầy Trưởng : Ðặt tay trái lên Cờ Bầy. 700 

   -  Cả Bầy:  701 

- “Chào Bầy Trưởng” (chào theo kiểu chim non)  702 

   -  Ðầu Ðàn nhất:  703 

- “Chim non vâng lời Hạc Trắng”. 704 

   - Cả Bầy: Bỏ tay xuống và nói:  705 

- “Vâng, chúng em luôn luôn vâng lời Hạc Trắng” 706 

   - Bầy Trưởng chào lại và bắt bài hát chính thức của chim non. 707 

 708 

               2B11.b- Nhập Bầy (Tuyên hứa): 709 

(Chỉ có các Trưởng trong Bầy, Chim non đã tuyên hứa, cha mẹ chim mỏ mềm mới được dự vào 710 

Lễ nầy).  711 

Bầy tập họp thành vòng tròn, cả Bầy nghe tiếng “Cú cu…” dài từ đằng xa của Chim mỏ mềm vọng lại. 712 

Hạc Trắng:  713 

- “Một chim non ra xem tiếng gì thế ?”. 714 

      (Ðầu Ðàn có chim non chào Hạc Trắng rồi chạy ra chỗ có tiếng kêu, xong trở vào).  715 

Ðầu Ðàn:  716 

- “Thưa chị có một chim non muốn vào Bầy”. 717 

Hạc trắng:  718 

- “Em ra dắt chim non ấy vào đây”.  719 

Ðầu Ðàn ra dắt chim non ấy đến trước mặt Hạc Trắng, chào và về vị trí cũ. 720 

Hạc Trắng: 721 

- ”Em muốn gì?”. 722 

Chim mỏ mềm:  723 

- “Em muốn nhập Bầy Chim non”. 724 

Hạc Trắng: 725 

- ” Em muốn nhập Bầy Chim non để làm gì?”. 726 

Chim mỏ mềm: 727 
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- ”Ðể sau nầy trở nên một Nữ HÐS tốt”. 728 

Hạc Trắng:  729 

- “Chị bằng lòng nhận em vào Bầy nhưng em phải đến hỏi Các Ðàn có bằng lòng nhận em 730 

không?”. (Lúc nầy cả Bầy đều quay mặt ra ngoàì) 731 

Chim Mỏ mềm: (chạy ra ngoài và đến Ðầu Ðàn Trắng)  732 

Ðầu Ðàn Trắng:  733 

- “Muốn vào Bầy chim, em có biết Châm ngôn của chim non không?”. 734 

Chim mỏ mềm:  735 

- “Châm ngôn của Chim non là Gắng Sức” 736 

Ðầu Ðàn Trắng:  737 

- “Ðàn Trắng nhận em vào Bầy, em qua hỏi Ðàn Đỏ”. 738 

Chim mỏ mềm chạy đến Ðầu Ðàn đỏ. 739 

Ðầu Ðàn đỏ: “ 740 

- “Muốn vào Bầy, vậy em có biết Luật Bầy không?”.  741 

Chim mỏ mềm:  742 

- “Luật Bầy là: Chim non vâng lời Hạc trắng. Chim non thương yêu nhau như chị em ruột”. 743 

Ðầu Ðàn đỏ:  744 

- “Ðàn đỏ nhận em vào Bầy, em qua hỏi Ðàn xanh”. 745 

Chim mỏ mềm chạy đến Ðầu Ðàn xanh. 746 

Ðầu Ðàn xanh:  747 

- “Muốn vào Bầy, em có biết cách chào của chim Non không?”. 748 

Chim mỏ mềm: Giơ tay chào theo kiểu chim non. 749 

Ðầu Ðàn xanh:   750 

- "Ðàn xanh nhận em vào Bầy, em phải hỏi Ðàn vàng nữa”. 751 

Chim mỏ mềm chạy đến Ðầu Ðàn vàng. 752 

Ðầu Ðàn vàng:  753 

- “Muốn vào Bầy chim, em có biết nối 2 sợi dây lại với nhau không”. (Và đưa sợi dây). 754 

Chim mỏ mềm: Cầm sợi dây và nối lại bằng nút DẸT. 755 

Ðầu Ðàn vàng:  756 

- “Ðàn vàng bằng lòng nhận em vào Bầy, mời em vào. (Cả  Bầy quay mặt lại vào trong). 757 

Chim mỏ mềm vào chào và đứng trước mặt Hạc Trắng. 758 

Hạc Trắng:  759 

- “Các em có bằng lòng nhận chim non nầy vào Bầy không?”. 760 

Cả Bầy:  761 

- "Thưa có”. 762 
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Hạc Trắng:  763 

- “Muốn được nhận vào Bầy, em phải xin phép cha mẹ nữa”. 764 

Chim mỏ mềm chạy đến xin phép cha mẹ, cha mẹ dẫn chim mỏ mềm đến giao cho Hạc Trắng.   765 

Hạc Trắng:  766 

- “Bây giờ chị tin rằng em sẽ trở nên một chim non vui vẻ, vâng lời và ngay thật, và sẵn sàng 767 

nhận lời hứa của em”.                                                                                                                                               768 

- ( nếu có sự hiện diện của vị hướng dẫn tôn giáo, thì Hạc Trắng yêu cầu chim mỏ mềm đến 769 

trước mặt vị đại diện Tôn giáo để làm lễ chúc lành, nếu không có thì thôi). 770 

Chim mỏ mềm: (nhìn thẳng Hạc Trắng, tay phải chào kiểu chim non và đọc lời hứa  đã thuộc lòng từ trước. 771 

Tất cả Bầy chào theo, đọc lời hứa xong chim mỏ mềm cùng tất cả Bầy bỏ tay xuống). 772 

Hạc Trắng:  773 

- “Từ nay em chính thức trở nên một chim non, là chị em của tất cả các chim khác cũng như 774 

được bắt tay trái với tất cả các anh chị em HÐ  khác”. 775 

Các Trưởng phụ tá: Trao khăn quàng, mũ...  776 

Sau đó Bầy làm Tiếng hót chung để mừng em (trong đời của Chim non em chỉ được nhận Tiếng hót chung 777 

của Bầy 2 lần : khi em Tuyên hứa và khi từ giã Bầy để lên Thiếu Ðoàn).  778 

Chim non mới đứng giữa vòng, giơ tay chào trong khi tất cả bầy làm Tiếng hót chung. Sau Tiếng hót 779 

chung tất cả chạy lại bắt tay chim non mới . 780 

Hạc Trắng:  781 

- “Chim non”. 782 

Tất cả Bầy đứng thành vòng tròn. 783 

Hạc trắng:  784 

- “Ðàn nào sẽ nhận Chim non mới vào Ðàn?”. 785 

Ðầu Ðàn của em đó chạy ra chào Hạc Trắng.  786 

Ðầu Ðàn:  787 

- “Thưa, Ðàn… em”  788 

và giắt chim non mới về Ðàn mình. 789 

Hạc Trắng ra hiệu cho Bầy giải tán, kết thúc lễ Tuyên hứa. 790 

   791 

                    2B11.c- Tiễn Chim non lên Thiếu Ðoàn: 792 

       Bầy đứng thành vòng tròn, và gần đấy Thiếu Ðoàn tập họp thành hình chữ U (mở về phía Bầy) Giữa 793 

Bầy và Ðoàn có một lằn ranh giới như cái mương, con sông hoặc sáng tạo cái cầu hay hàng rào …  794 

      - Phía Thiếu Ðoàn: 795 

      Ðơn vị Trưởng thông báo cho cả Ðoàn cuộc sinh hoạt đặc biệt nầy cũng như chuẩn bị sau khi Chim 796 

non lên Ðoàn sẽ bổ sung vào Ðội nào đồng thời cũng phải nhớ rằng, một chim non vừa rời Ðoàn của mình 797 
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để đến một nơi sinh hoạt khác, rất nhiều sự  bỡ ngỡ lo âu, cho nên Thiếu Ðoàn nhất là Ðội, phải cố gắng 798 

gây thiện cảm và tạo niềm tin, nếu có trò chơi thử thách, phải nhẹ nhàng gây nhiều thích thú . 799 

     - Phía Bầy: 800 

     Hạc Trắng bước vào vòng và tuyên bố:  801 

- “Hôm nay là lễ tiễn Chim non (…) lên Thiếu Ðoàn, đây là một vinh dự cho Bầy, vì thêm cho 802 

Thiếu Ðoàn một nữ Thiếu và Chim non sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi cũng như chương trình hấp 803 

dẫn, mà chị nghĩ rằng sẽ thích hợp với điều kiện cũng như khả năng của Chim non hơn. Tuy 804 

nhiên Bầy ta từ đây sẽ vắng mặt Chim non, một sự bùi ngùi và luyến tiếc những ngày Chim 805 

non sinh hoạt với Bầy. 806 

           Từ nay em giã từ Bầy, trở về với loài người, sống một cuộc đời mới, chị mong em sẽ luôn luôn tỏ 807 

ra là một thiếu nữ xứng đáng, đó là một vinh dự cho Bầy. Trước khi từ giã Bầy em sẽ được nhận Tiếng hót 808 

chung.” 809 

     Tất cả Bầy làm Tiếng hót chung rồi chạy tới bắt tay tiễn biệt Chim non sắp lên Thiếu Ðoàn. Xong Hạc 810 

Trắng dẫn Chim non đó đến ranh giới. Sau khi dặn dò và từ giã, Chim non một mình đi qua đoạn đường 811 

còn lại để sang phần đất sinh hoạt của Thiếu Ðoàn. Tại đây đã có Thiếu Trưởng chờ sẵn, tiếp đón em. 812 

Thiếu Trưởng bắt tay Chim non và dẫn về giới thiệu với Ðoàn, sau vài lời khích lệ tinh thần và trao khăn 813 

quàng mới liền gọi Ðội Trưởng ra để nhận Ðội sinh mới về Ðội mình. 814 

     Bầy và Thiếu Ðoàn giải tán hoặc theo chương trình sinh hoạt riêng.  815 

     Lễ tiễn Chim Non lên Thiếu Ðoàn chấm dứt.  816 

            817 

3. NGÀNH THIẾU  818 

3A- THIẾU NAM  819 

                           820 

                 3A1- TỔ CHỨC:  821 

              Tổ chức và sinh hoạt theo Quy chế của hội Hướng Ðạo địa phương mà Ðơn vị đang ghi danh, 822 

đồng thời thêm vào những chương trình của Liên Ðoàn cũng như của HÐTƯ-HÐVN.  823 

                                                                    824 

           3A1a- HUY HIỆU: 825 

               Huy hiệu của Thiếu nam là Huy hiệu của HÐTƯ-HÐVN. 826 

 827 
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                                                        828 

          3A1b- ÐOÀN: 829 

3A1.b1-   Hội Ðồng Huynh Trưởng: 830 

     Gồm ban Cố Vấn, đại diện Phụ huynh, ban Huynh Trưởng. Nhóm họp để quyết định đường lối, 831 

chủ trương cũng như mọi lãnh vực trong sinh hoạt của Ðơn vị qua nguyên lý của Phong trào 832 

cũng như của Liên Ðoàn. 833 

     Ðơn vị Trưởng là Chủ tọa của Hội Ðồng Huynh Trưởng. 834 

3A1.b2-  Cờ  Ðoàn: (hai mặt khác nhau) 835 

-Mặt 1: 836 

Cờ Ðoàn hình chữ nhật 2’ x3’ màu xanh, có 2 mặt. 837 

Ở trên: Tên của Liên Ðoàn màu đỏ. 838 

Giữa: Huy hiệu của HÐTƯ-HÐVN màu đỏ. 839 

Ở dưới: Tên của Thiếu Ðoàn màu đỏ . 840 

-Mặt 2: 841 

Theo mẫu của HÐ địa phương.  842 

                           843 

                                                                  844 

3A1.b3-  Hội Ðồng Ðoàn: 845 

Gồm ban Cố vấn, đại diện Hội Phụ huynh, ban Huynh Trưởng, Ðội Trưởng Ðội Phó của các 846 

Ðội trong Ðơn vị họp lại để triển khai, hoạch định chương trình, đường hướng sinh hoạt cho Ðơn 847 

vị theo yêu cầu của Hội Ðồng Huynh Trưởng, Phụ huynh, và Liên Ðoàn.  848 

Ðơn vị Trưởng là Chủ tọa của Hội Ðồng Ðoàn, Ðơn vị Phó có thể làm Chủ tọa, nếu có sự ủy 849 

nhiệm của Ðơn Vị Trưởng.  850 
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3A1.b4-  Ðội Kiểu Mẫu:  851 

     Gồm Ðội Trưởng, Ðội Phó, và Ðội Trưởng Nhất làm Ðội Trưởng. Trong đơn vị Thiếu, Ðội Kiểu 852 

Mẫu rất quan trọng, tất cả chương trình sinh hoạt hay huấn luyện cho Ðoàn sinh đều do Ðội Kiểu 853 

mẫu phụ trách. Do đó Ðội Kiểu mẫu phải được Ban Huynh Trưởng của Ðơn vị thường xuyên 854 

hướng dẫn hay huấn luyện riêng. 855 

 856 

              3A1.b5-   Lễ nhậm chức Ðội Trưởng: 857 

                     a) NGUYÊN TẮC: 858 

- Ðã tuyên hứa. 859 

- Hội Ðồng Ðoàn chấp thuận. 860 

- Thường tổ chức vào những dịp sinh hoạt Ðoàn. 861 

- Nên mời Phụ huynh tham dự. 862 

b) NGHI THỨC: 863 

- Ðơn vị tập họp hình chữ “U” 864 

- Các Trưởng đứng hàng ngang ở giữa, hai bên có các Ðội Trưởng (Ðoàn Trưởng 865 

đứng ở giữa, trước một bước)  866 

- Ðoàn Trưởng:  867 

- “Mời em” ((tên Ðội Trưởng. . . .  .) 868 

- Ðội Trưởng: Bước đến trước mặt Ðoàn Trưởng chào. 869 

- Ðoàn Trưởng: (vắn tắt ý nghĩa và nhiệm vụ) và kết luận: 870 

- ”Hội Ðồng Ðoàn đã cử em làm Ðội Trưởng Ðội ... vậy em có hứa gắng hết 871 

sức mình để làm cho Ðội tiến lên không ? 872 

- Ðội Trưởng: 873 

- “Thưa Trưởng, em xin hứa.” 874 

- Ðoàn Trưởng:  875 

- “Em có hứa làm gương và trung tín với các Trưởng, luôn luôn tậm tâm với 876 

các Ðội sinh, kiên tâm hướng dẫn Ðội, giữ Ðội sống trong tinh thần như anh 877 

em một nhà, và luôn tuân theo tôn chỉ cũng như luật HÐ không?”                                                       878 

- Ðội Trưởng:  879 

- “Em xin hứa.” 880 

- Ðoàn Trưởng: 881 

- “Vậy bắt đầu từ nay, em chính thức là Ðội Trưởng Ðội... “(và đính vào túi 882 

áo bên trái 2 vạch màu trắng xong bắt tay). 883 

- Phó Ðoàn Trưởng: Bắt tay chúc mừng và trao gậy, cờ  Ðội: 884 
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- “Cờ Ðội là linh hồn của đội, lúc nào em cũng phải quý trọng nó luôn luôn theo sát 885 

bên em, không được để dơ dáy hay thất lạc, mỗi khi cần đến tất cả đội sinh trong 886 

đội em phải dương cao cờ lên và gọi tên đội”. (Xong nói ý nghĩa lá cờ Ðội, hình 887 

dáng, màu sắc, đặc tính của con thú tương trưng, cũng như cách sử dụng và giữ 888 

gìn). 889 

- Ðội Trưởng: Cầm gậy Ðội Trưởng, chào Trưởng và cảm ơn, xong quay đàng sau chào 890 

tất cả, và hô tên đội mình, các đội sinh trong đội trả lời theo châm ngôn của đội rồi tuần tự chạy 891 

đến chào và ghép thành hàng ngang (song song với hàng của Trưởng). Xong  Ðội Trưởng hướng 892 

dẫn quay sang chào Trưởng, và quay lại đằng sau chào Ðoàn, rồi chạy về đứng vào vị trí của Ðội 893 

mình trong Ðoàn. 894 

(Buổi Lễ nhậm chức Ðội Trưởng chấm dứt. Cả Ðoàn hát bài “Hoan hô” và trở lại sinh 895 

hoạt bình thường). 896 

 897 

              3A1.b6-   Chương Trình Ðẳng thứ và Chuyên hiệu: 898 

                            Theo Chương trình của Hội HÐ bản địa. 899 

              3A1.b7-   Huấn Luyện: 900 

                            Theo Chương trình của Hội HÐ địa phương cùng HÐTƯ-HÐVN qua Liên Ðoàn 901 

              3A1.b8-   Sinh hoạt: 902 

                             Theo Chương trình của Hội HÐ bản địa và điều kiện sinh hoạt của địa phương 903 

                              trong kế hoạch của Liên Ðoàn. 904 

              3A1.b9-   Khăn quàng trong Ðơn vị: 905 

                         Tuỳ theo tổ chức của Liên Ðoàn, có thể là màu xanh lục hay màu của Liên Ðoàn viền màu 906 

xanh lục, phía sau có huy hiệu của Liên Ðoàn… 907 

                                                          908 

3A1.c-  ÐỘI:     909 

           3A1.c1- Tên Ðội: 910 

                  Dùng những tên của các con thú hay các loài chim. 911 

           3A1.c2- Châm ngôn (tiếng reo) của Ðội:  912 

                Tùy theo trong Ðội tự đặt, miễn sao cho phù hợp với tánh khí của con thú mà Ðội lấy làm biểu 913 

tượng (như Hổ: Hùng,  Sóc: Nhanh...) 914 

           3A1.c3- Cán cờ Ðội:  915 

                Cao 1m60 (63 in) thẳng, có thể trang trí bằng cách sơn, khắc lên những hình tượng (totem).  916 

            3A1.c4- Cờ và biểu tượng của Ðội: 917 

                  Tùy theo con Thú biểu tượng của Ðội (theo phụ bản ở dưới)                  918 

TÊN ÐỘI                   MÀU  LÁ CỜ            MÀU CON THÚ 919 
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Báo, beo                     cam                         xám đậm 920 

Bồ câu                          xanh da trời            xám lợt 921 

Cá sấu                         xanh lục                  nâu 922 

Cáo, chồn                    nâu                          đen 923 

Ó (chim)                       xanh da trời             cam 924 

Cò                                trắng                        đỏ 925 

Cọp                               đen                          cam 926 

Cú                                 nâu                          vàng 927 

Ðại bàng                       xanh lục                   đen 928 

Én                                xanh da trời             trắng 929 

Gà                                xanh lục                  vàng 930 

Hải âu                           trắng                        cam 931 

Heo rừng                      xám                          hồng 932 

Họa mi (chim)               xanh biển                  nâu 933 

Hươu, nai                      nâu                           xanh lục 934 

Mèo                              xám                           nâu 935 

Nga mi (chim)               đỏ                             trắng 936 

Ngựa                             đen                           trắng 937 

Ong                               xám                           vàng 938 

Se sẻ (chim)                  nâu                           hồng 939 

Sóc                                nâu                           xám 940 

Sơn ca (chim)                xanh da trời               nâu 941 

Sơn dương                    cam                           xanh lục 942 

Sư tử                             đỏ                              vàng 943 

Tây dương                     trắng                          nâu 944 

Trâu                               nâu                            đen 945 

Voi                                 nâu                            trắng 946 

 947 

           3A1.c5-  Cách thức làm Cờ Ðội: (hai mặt giống nhau) 948 
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                   (Hình thú biểu tượng trên cờ Ðội                   949 

                   luôn luôn nhìn vào cán cờ Ðội)  950 

   951 

3A1.c6-Tua vai:  952 

        Ðội sinh trong Ðội mang tua vai tùy thuộc vào màu cờ và màu của thú biểu tượng Ðội . Màu lá cờ cho 953 

cặp tua bên ngoài, màu thú cho cặp tua vai bên trong và được đeo ở cầu vai bên trái.  (Tua vai  2cm x 954 

12cm).    955 

 956 

        3A1.d-  LỄ TUYÊN LỜI HỨA cho ÐOÀN SINH 957 

       Lễ Tuyên Hứa là lễ dành cho các Thiếu sinh hoặc lớn hơn (lễ nhập bầy của Sói con và Chim 958 

non xem như lễ Tuyên hứa). 959 

          Tuyên hứa là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời của một Hướng Ðạo 960 

sinh, bởi vì kể từ giờ phút đó đoàn sinh chấp nhận: Lời Hứa, Ðiều Luật Hướng Ðạo làm lý tưởng để 961 

sống cho mình. 962 

   a) Ðiều kiện: 963 

 - Phải sinh hoạt với đơn vị ít nhất là 3 tháng (và không quá 6 tháng) 964 

 - Phải xong chương trình tuyên hứa. 965 

 - Ðược sự đề nghị của Ðội trưởng với Ðơn vị trưởng của Ðoàn 966 

           b) Nguyên tắc: 967 

               -    Khi có đoàn sinh tuyên hứa, Ðơn vị trưởng phải thông báo cho Ðơn vị biết, hoặc mời thêm các  968 

        Trưởng ngoài Ðơn vị (nếu cần) để cùng tham dự. 969 

               -    Phải có nghi thức chào cờ (nếu tổ chức riêng). 970 

               -    Chỉ có Ðoàn trưởng hay Ðoàn phó (được Ủy quyền) trực tiếp trong Ðơn vị mới được phép tổ 971 

chức và nhận lời hứa của Ðoàn sinh.  972 

- Phải dự buổi lửa tĩnh tâm trước khi làm Lễ Tuyên Hứa, (xem phần tổ chức lửa Tĩnh Tâm trong 973 

phần các loại lửa trong sinh hoạt HÐ). 974 
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- Chỉ có những HÐS đã tuyên hứa, Ðại diện hướng dẫn tinh thần cùng Phụ huynh của Ðoàn 975 

sinh đó mới được tham dự Lễ Tuyên Hứa. 976 

               -     Phải đủ 3 lá cờ:  Ðơn vị HÐ - Tổ quốc - Quốc Gia cư ngụ. 977 

- Chỉ có Ðoàn Trưởng hoặc Ðoàn Phó (được Ủy quyền) mới được gắn Huy hiệu HÐ và bắt tay 978 

trái đầu tiên với Ðoàn sinh khi tuyên hứa mà thôi. 979 

- Mỗi lần Tuyên hứa, nên tối đa là 4 Ðoàn sinh. 980 

- Không làm Lễ Tuyên hứa trước mặt Ấu sinh. 981 

-     Nên tổ chức lúc mặt trời sắp mọc (ngoài trừ điều kiện đặc biệt). 982 

- Nên tổ chức nơi thiên nhiên, tránh chỗ đông người (vắng vẻ càng tốt). 983 

- Với các Trưởng trong Liên Ðoàn, Chỉ LÐT hoặc LÐP mới được phép nhận lời Hứa của các 984 

Trưởng mà thôi. Nếu là Ðơn vị mới thành lập, có ghi danh với HÐTƯ, Chi Nhánh /Miền 985 

Trưởng hoặc Uỷ viên Phát triển có trách nhiệm Tổ chức Lễ Tuyên Hứa và nhận lời hứa cho 986 

các Trưởng của Ðơn vị nầy. 987 

         c) Nghi thức Tổ chức: (với Trưởng hay Tráng sinh tuyên hứa, dựa vào nghi thức nầy để sửa đổi lại 988 

cho phù hợp hơn). 989 

Trưởng Hướng dẫn buổi lễ sắp xếp đội hình chữ U (theo sơ đồ) 990 

Trưởng Hướng dẫn thông báo lý do và sắp xếp vị trí. 991 

Nghi thức chào cờ (nếu tổ chức riêng) 992 

Ðội trưởng dẫn Ðoàn sinh đến trước Ðoàn Trưởng, chào rồi nói: 993 

- “Em (tên...) Ðội trưởng của em... xin Trưởng cùng tất cả cho (tên...) được tuyên hứa sáng 994 

nay”. 995 

ÐoànTrưởng: (chào lại)  996 

- “Cám ơn (Ðội Trưởng)” 997 

Ðội Trưởng lui ra ngoài.   998 

Ðoàn Trưởng:  999 

- “Em định Tuyên hứa sáng nay?” 1000 

Ðoàn sinh:    1001 

- “Dạ, thưa Trưởng.” 1002 

Ðoàn Trưởng:   1003 

- “Em lấy gì để Tuyên hứa?” 1004 

Ðoàn sinh:     1005 

- “Em lấy danh dự của em để Tuyên hứa.” 1006 

Ðoàn Trưởng;   1007 

- “Thế danh dự của em là gì?” 1008 

Ðoàn sinh:     1009 
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- “Thưa Trưởng, danh dự là làm thế nào để mọi người tin mình, nếu mình làm mất nó, thì 1010 

mình sẽ không còn là mình nữa.” 1011 

(hoặc trả lời theo sự nhận thức của mỗi lứa tuổi, hoặc như sự hướng dẫn của Ðội 1012 

Trưởng đã hướng dẫn trong Ðội). 1013 

Ðoàn Trưởng:   1014 

- “Vậy Em có muốn lấy danh dự của mình mà hứa: “Cố gắng hết sức để làm bổn phận với 1015 

đối với tín ngưỡng tâm linh, Tổ quốc và Quốc gia em, giúp ích mọi người bất cứ lúc nào 1016 

và tuân theo luật Hướng Ðạo” không?” 1017 

Ðoàn sinh: - 1018 

- “Thưa Trưởng, em muốn.” 1019 

Ðoàn Trưởng:  1020 

- “Vậy em hãy dùng tay trái cầm lá cờ HÐ và chào bằng tay phải để hứa (chào 3 ngón 1021 

HÐ).” 1022 

Tr. Hướng dẫn buổi lễ: (hô)  1023 

- “HÐ Sinh Sắp”. 1024 

Tất cả : (trả lời)  1025 

- “Sẵn”. 1026 

Tr. Hướng dẫn: hô  1027 

- “Chào”, (tất cả chào) 1028 

((cùng lúc đó, 3 người  giữ cờ đưa cờ thẳng lên cao, riêng cờ Ðoàn (HÐ) sau khi đưa lên cao xong hạ 1029 

xuống để song song với mặt đất, (nhớ chiều cao thế nào để Ðoàn sinh tuyên hứa có thể cầm vào cờ dễ 1030 

dàng). Ðoàn sinh tuyên hứa bước đến gần cờ Ðoàn, tay trái cầm lá cờ, tay phải chào 3 ngón và đọc lời 1031 

hứa HÐ) 1032 

Tr. Hướng dẫn: “Thôi” (sau khi Ðoàn sinh tuyên hứa đọc xong lời hứa) 1033 

(Tất cả thôi chào và 3 lá cờ cũng trở về vị trí nghỉ). 1034 

Ðoàn Trưởng:  1035 

- “Hôm nay là ngày... tháng... năm... tại... Anh (tên và trách 1036 

nhiệm hiện tại) ... đại diện cho Phong Trào HÐ, chứng nhận lời 1037 

hứa của em.  Kể từ giờ phút nầy em chính thức là một Hướng 1038 

Ðạo Sinh và đây là huy hiệu của HÐ (giải thích ý nghĩa của 1039 

Huy hiệu HÐ, xong cài vào túi áo bên trái của Ðoàn sinh), và 1040 

được quyền bắt tay trái với tất cả anh chi em Hướng Ðạo khác 1041 

(giải thích bắt tay trái) mong em luôn vui tươi và không ngừng 1042 

tiến bước" (nói xong đưa tay trái ra bắt). 1043 

 1044 
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Ðoàn phó (hay Trưởng, Ðại diện tinh thần, phụ  huynh) đến chúc mừng và trao khăn, nón...       1045 

(Nếu Ðơn vị đã có lễ trao khăn, nón trước rồi, thì phần nầy không có). 1046 

(Ðội Trưởng bước ra chào Ðoàn Trưởng và dẫn Ðoàn sinh đó nhập vào hàng đã sắp, tuần tự như vậy cho 1047 

đến hết). 1048 

Tr. Hướng dẫn bắt bài ca “Tuyên hứa” hoặc bài “Nguồn thật”, trong lúc hát Ðoàn sinh mới tuyên hứa đi 1049 

chào và bắt tay tất cả mọi người có mặt. Dứt bài hát, Tr. Hướng dẫn yêu cầu mọi người về vị trí để chào cờ 1050 

bế mạc (nếu có lễ chào cờ lúc khai mạc). Xong, chia tay.  1051 

             1052 

(Lễ Tuyên Hứa đến đây chấm dứt),  1053 

 1054 

 1055 

                 1056 

(1): Ðơn Vị Trưởng/Chủ Lễ - (2) Ðoàn Phó – (3) Ðại diện Tinh Thần/Phụ huynh/Ðoàn Phó – (4) Ðoàn 1057 

sinh chuẩn bị Tuyên hứa – (5) Cờ Quốc gia cư ngụ - (6) Cờ VN (Tổ quốc)  1058 

(7) Cờ Ðoàn (Hướng Ðạo) – (8) Trưởng hoặc Ðoàn sinh đã Tuyên hứa tham dự.  1059 

                                                          1060 

                 3A1.e- LỄ TIỄN THIẾU LÊN THANH ÐOÀN: 1061 

Hai đơn vị Thiếu Ðoàn – Thanh Ðoàn đứng thành hình móng ngựa đối diện nhau, và ở giữa 2 đơn vị có 1062 

một khoảng trống. Khoảng trống nầy dành cho Ban Huynh Trưởng (và Phụ huynh nếu có) đứng. 1063 

Thiếu Trưởng Thiếu Ðoàn: 1064 

Sau khi hướng dẫn Thiếu sinh ( sắp lên Thanh) đi bắt tay từ giã trong đơn vị mình xong bèn dẫn đến trước 1065 

mặt Trưởng Cố vấn Thanh Ðoàn : 1066 
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- “Tôi Thiếu Trưởng Thiếu Ðoàn… giới thiệu với Trưởng Thiếu sinh... nay đã đến lúc lên 1067 

Thanh Ðoàn để tiếp tục sinh hoạt và trau dồi thêm tinh thần Hướng Ðạo, mong Trưởng 1068 

nhận vào Thanh Ðoàn”. 1069 

Trưởng Cố vấn Thanh Ðoàn: 1070 

- “Tôi sẵn sàn tiếp nhận Thiếu sinh nầy vào Thanh Ðoàn của tôi. À mà em có muốn vào 1071 

Thanh Ðoàn nầy không?” 1072 

Thiếu sinh: 1073 

- “Thưa Trưởng, em muốn”. 1074 

Trưởng Cố vấn Thanh Ðoàn: 1075 

- “Em có tiếp tục cố gắng để qua các chương trình trong Thanh Ðoàn cũng như ngành 1076 

Thanh không?” 1077 

Thiếu sinh: 1078 

- “Thưa Trưởng, em sẽ cố gắng”. 1079 

Trưởng Cố vấn thanh Ðoàn: 1080 

- “Xin thay mặt cho Thanh Ðoàn, anh tiếp nhận em vào sinh hoạt với Thanh Ðoàn, kể từ 1081 

giờ phút nầy là em một Thanh sinh phải biết làm gương tốt đối với tất cả để xứng đáng 1082 

là một Tuần sinh của Tuần…, cũng như một Thanh sinh của Thanh Ðoàn...”   1083 

Xong mang khăn quàng của Thanh Ðoàn vào và mời Tuần Trưởng (Tuần đã sắp xếp để nhận Tuần sinh 1084 

mới) đến. 1085 

Trưởng Cố vấn Thanh Ðoàn:                                                                      1086 

- “Hôm nay anh thay mặt Hội Ðồng Thanh Ðoàn giao Tuần sinh mới nầy cho Tuần em. 1087 

Em nhớ cố gắng hướng dẫn để làm tròn vai trò trách nhiệm Tuần Trưởng trong Tuần. 1088 

Tuần Trưởng: 1089 

- “Thưa Trưởng, em hứa sẽ cố gắng”.  1090 

Xong dẫn Tuần sinh mới về Tuần mình. 1091 

Trưởng Cố vấn Thanh Ðoàn cảm ơn Thiếu Ðoàn và Thanh Ðoàn bắt bài hát vui. Xong tuyên bố bế mạc 1092 

buổi lễ. 1093 

Các đơn vị giải tán, sinh hoạt trở lại bình thường. 1094 

                1095 

3B- THIẾU NỮ  1096 

3B1: TỔ CHỨC- : 1097 

Tổ chức và sinh hoạt của Thiếu Nữ, từ Ðoàn đến Ðội đều giống như Thiếu nam, chỉ thêm phần Nữ 1098 

công gia chánh như cắm hoa, nấu nướng để mở mang thêm kiến thức đặc thù của nữ phái, cho nên 1099 

huy hiệu và cờ có sự khác biệt. 1100 

3B1.a- Huy hiệu: 1101 
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          Huy hiệu: Sau khi Tuyên hứa đeo ở túi áo bên trái.  1102 

                                            1103 

 1104 

3B1.b- Cờ Ðoàn: 1105 

 1106 

Cờ Ðoàn: Hình chữ nhật 2’x3’ màu xanh (thiếu) (hai mặt khác nhau) 1107 

Trên: Tên của Liên Ðoàn màu đỏ. 1108 

Giữa: Lá Tam diệp màu trắng, trên lá Tam diệp có một ngôi sao và 2 chữ “VN” màu đỏ. 1109 

Dưới: Tên của Thiếu Ðoàn màu đỏ.  1110 

(còn mặt kia theo HÐ bản địa) . 1111 

                              1112 

                                                                  1113 

4. NGÀNH THANH: 1114 

 1115 

                           4A- ÐẶC TÍNH: 1116 

           Ngành Thanh là một Ngành rất khó đáp ứng để tiến tới sự phát triển toàn vẹn cho mỗi Ðoàn 1117 

sinh. Vì ở lứa tuổi chập chững đang tìm hiểu để vào đời, với những hội không có ngành Tráng như Hoa 1118 

Kỳ chẳng hạn, thì ngành Thanh từ 14 đến 21 tuổi, với tuổi 21 theo pháp lý là thành nhân thật sự có 1119 

quyền tự do độc lập toàn diện từ suy nghĩ đến hành động. Cho nên ngành Thanh ngày xưa ở Hội 1120 

HÐVN gọi là ngành Kha, cho lứa tuổi từ 15 đến 18 (Kha có nghĩa là Khá Khá, Kha cũng có nghĩa như 1121 

Ðại ca, có khả năng hơn Thiếu nhưng vẫn còn thua Tráng, hăng say, mang nhiều anh hùng tính, thích 1122 

chỉ huy mọi người). Với lứa tuổi này có những thay đổi nhanh chóng từ thể chất đến nội tâm. 1123 

         Sinh lý bắt đầu phát triển, suy nghĩ giới tính, mơ mộng… 1124 

         Trong gia đình thì như bị áp chế, dồn nén, lệ thuộc… 1125 

         Trong xã hội thì  nhận định khen chê, thích phô trương, chỉ huy… 1126 

         Trong học đường thì cố tìm hiểu, đôi lúc thấy chán nản … 1127 
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         Với bạn bè thì so đo, phô trương, sôi nổi, phân chia nhóm… 1128 

         Cá nhân thì tự tôn, muốn làm người lớn, nhiều hiểu biết, thích tự do, ưu tư  tìm hướng đi trong 1129 

tương lai…  1130 

                           4B- MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG: 1131 

            Tìm hiểu và lắng nghe để hướng dẫn từng cá nhân một, đi theo sở thích và phù hợp với tinh 1132 

thần của Phong trào cùng sự phát triển của xã hội. Luôn theo sát, tạo điều kiện 1133 

      và trình bày thiết thực để Thanh sinh hiểu rõ mình là ai, phải như thế nào, làm những  1134 

      chuyện thích hợp khả năng và nguyện vọng của mình. Luôn cố gắng thế nào để  1135 

      Thanh sinh không bao giờ quên được tinh thần Hướng Ðạo trong người ở bất cứ nơi nào, 1136 

      lúc nào trong cuộc sống của mình. Cho nên trong Thanh Ðoàn các Trưởng phụ trách không gọi là 1137 

Ðoàn Trưởng mà là “Cố vấn Thanh Ðoàn”, Chương trình đều do Hội Ðồng Thanh Ðoàn quyết định, 1138 

mà Hội Ðồng Thanh Ðoàn do Chánh Tuần Trưởng hướng dẫn, còn các Trưởng chỉ là cố vấn, góp ý, 1139 

đưa thêm vấn đề.  1140 

                                                                   1141 

                                 4B.1- Châm ngôn của Ngành Thanh: 1142 

                          Châm ngôn của Ngành Thanh: “ KHAI PHÁ” 1143 

 1144 

            4B.2- Huy hiệu của Ngành Thanh. 1145 

                - 4 mũi tên đặt trên 4 cung, (màu huyết dụ) đang giương ra 4 hướng. 1146 

                - Biểu hiện cho Thanh sinh lúc nào cũng sẵn sàng tạo ý chí anh hùng vươn đến mọi  nơi để 1147 

tìm tòi học hỏi, khai phá sự việc.    1148 

  1149 

                   1150 

 1151 

                           4C- TỔ CHỨC: 1152 

                                  4C1- Thanh Ðoàn: 1153 
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                                            4C1.a- Hội Ðồng Thanh Ðoàn: 1154 

                                         Ngoài ban Bảo trợ (hay Hội Phụ huynh) của Thanh Ðoàn, còn có: 1155 

1) Trưởng Cố vấn, và các Trưởng phụ tá do Liên Ðoàn bổ nhiệm. 1156 

2) Chánh Tuần Trưởng do các Tuần Trưởng tuyển chọn. 1157 

3) Tuần Trưởng do Tuần sinh trong Tuần chọn. 1158 

4) Tuần phó do Tuần Trưởng chọn.                                                             1159 

             - Có trách nhiệm soạn thảo kế hoạch, chương trình cùng đường lối sinh hoạt 1160 

         của Thanh Ðoàn qua kế hoạch chung của Liên Ðoàn. 1161 

                            - Theo dõi và phát triển theo đường lối của Hội HÐ bản địa. 1162 

                              4C1.b- Tên của Thanh Ðoàn: 1163 

           Duy trì dân tộc tính, tên của Thanh Ðoàn luôn theo truyền thống liên quan đến tên 1164 

của Liên Ðoàn, do đó tên của Thanh Ðoàn phải qua Hội Ðồng Liên Ðoàn xét duyệt. (Nên 1165 

luôn theo một bối cảnh lịch sử liên quan giữa danh nhân với địa danh, ví dụ như Thanh 1166 

Ðoàn Quang Trung có Tuần Hà Hồi, Tuần Ngọc Hồi…, Thanh Ðoàn Lam Sơn có Tuần Lê 1167 

Lợi, Tuần Lê Lai...) 1168 

                                             4C1.c- Châm ngôn của Thanh Ðoàn: 1169 

            Là hoài bão, mục tiêu để nhắc nhở Ðoàn sinh trong Thanh Ðoàn, do Hội đồng 1170 

Thanh Ðoàn lựa chọn.  1171 

                         4C1.d- Cờ của Thanh Ðoàn. 1172 

- 2 mặt khác nhau, một mặt theo quy cách của Hội HÐ bản địa, một mặt theo mẫu sau .              1173 

                              1174 

               -  Nền cờ màu huyết dụ, khổ hình chữ nhật 2’ x 3’  1175 

- Phía trên : Tên của Liên Ðoàn, màu trắng. 1176 

- Ở giữa huy hiệu của ngành Thanh màu trắng. 1177 

- Ở dưới là tên của Thanh Ðoàn màu trắng. 1178 

                                             4C1.e-  Sinh hoạt: 1179 

                    Theo chương trình sinh hoạt của Hội HÐ địa phương và thêm phần của Liên Ðoàn trong 1180 

tinh thần của HÐTƯ-HÐVN 1181 



Tài Liệu hướng Dẫn Phần 2 – Version 2.0 05/05/2016 Trang 40 

 

                                             4C1.f- Ðẳng cấp. 1182 

                    Theo chương trình đẳng cấp của Hội HÐ địa phương. 1183 

4C2- Tuần: 1184 

                                              4C2.a- Tổ chức: 1185 

                    - Tuần Trưởng: Chịu trách nhiệm chung trong Tuần. 1186 

                    - Tuần Phó: Phụ với Tuần Trưởng hướng dẫnTuần sinh trong Tuần. 1187 

                    - Thư ký : Lo sổ sách giấy tờ, sổ nhật ký, biên bản hội họp.  1188 

                    - Thủ quỹ: Giữ tiền và kế hoạch chi thu. 1189 

        - Kế hoạch chương trình: hoạch định chương trình sinh hoạt qua Chương trình chung của 1190 

Thanh Ðoàn. 1191 

                    - Huấn luyện: Soạn chương trình huấn luyện trong Tuần. 1192 

                    - Sinh hoạt: Hướng dẫn điều hành chương trình sinh hoạt trong Tuần. 1193 

                    - Quản thủ: Giữ và bảo trì tài sản của Tuần. 1194 

4C2.b- Cờ và châm ngôn Tuần. 1195 

      -  Cờ Tuần màu huyết dụ hình chữ nhật , khổ 1’ x 10”, 2 mặt khác nhau, 2 cạnh bên ngoài 1196 

cán cờ được bo tròn. 1197 

      -  Chữ trên cờ màu trắng (theo mẫu) 1198 

                                          1199 

 1200 

4D- KHĂN QUÀNG: 1201 

    Khăn quàng màu huyết dụ hoặc khăn quàng chung theo Liên Ðoàn có viền màu huyết dụ và 1202 

phía sau là huy hiệu của Liên Ðoàn 1203 

4E- KHUÔN PHÉP VÀ TẬP TỤC: 1204 

                           Áp dụng chung theo khuôn phép của ngành Thiếu về những 1205 căn bản 

trong sinh hoạt (lửa trại, tập họp, đội hình, tuyên lời hứa…) 1206 

                         Lối chào của Thanh sinh: Ðưa cánh tay lên cao, tạo với  1207 

                 vai một góc 90 độ. Bàn tay vẫn theo kiểu bình thường của 1208 HÐ 

(chào 3 ngón). 1209 

 1210 

5. NGÀNH TRÁNG: 1211 

                Ngành Tráng là một ngành mà thành viên có độ tuổi để sinh hoạt lâu dài nhất so với các ngành 1212 

khác trong tổ chức của phong trào Hướng Ðạo. Nam nữ sinh hoạt chung, ngoài việc rèn nhân cách, đạo 1213 
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đức, tính khí, tác phong còn được đào tạo để trở thành những Trưởng cho Phong Trào. Tuổi từ 18 trở lên, 1214 

cái lứa tuổi, trên pháp lý, đã được độc lập trong sự sống, do đó khi sinh hoạt với Tráng, người Trưởng 1215 

hướng dẫn chỉ mang vai trò tham luận, góp ý.  Ngành Tráng trong Phong Trào Hướng Ðạo, hiện nay chỉ 1216 

có một số Hội có sinh hoạt, còn lại vì điều kiện hoặc hoàn cảnh một số Hội đưa Chương trình của ngành 1217 

Tráng vào chương trình của ngành Thanh hay trong các khóa huấn luyện Trưởng. 1218 

           Nhưng với nhu cầu chung, HÐTƯ-HÐVN chúng ta vẫn luôn cố gắng duy trì và phát triển, bởi vì đối 1219 

với Cộng Ðồng cũng như tinh thần Hướng Ðạo Việt nam, chúng ta có những nét đặc thù riêng về văn hóa, 1220 

truyền thống rất quý giá mà chúng ta cần phải gìn giữ và phát huy, mặc dầu trong sinh hoạt gặp nhiều khó 1221 

khăn cả về nhân sự cũng như về việc ghi danh thành lập. Do đó phải tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh, 1222 

chúng ta cố gắng thành lập, nếu không được một Tráng Ðoàn lý tưởng thì ít ra cũng có được một Toán 1223 

Tráng để sinh hoạt và sự phát triển không bị trở ngại về kế hoạch cũng như thành phần vai trò Trưởng 1224 

hướng dẫn trong Liên Ðoàn. Cho nên, đây là những nét đại cương cũng như hình thức tổ chức và sinh 1225 

hoạt của ngành Tráng được phối hợp giữa chương trình ngành Tráng của Hội Hướng Ðạo VN trước năm 1226 

1975 với những điều kiện có thể có được của Hội HÐ bản địa, cùng môi trường thực tế của xã hội đang cư 1227 

ngụ. 1228 

 1229 

5A-  ÐẶC TÍNH:  1230 

         1) Giúp ích (châm ngôn).  1231 

         2) Không phải đến để được giáo dục.  1232 

         3) Ði vào con đường chung của xã hội.  1233 

         4) Những kinh nghiệm muốn biết và muốn nhận. 1234 

         5) Phương tiện và cứu cánh. 1235 

         6)  Quân tử, kẻ sĩ, tráng sĩ, hiệp sĩ. 1236 

         7)  Phát triển cá nhân trong tập thể.       1237 

        8) Thân thiện, hòa nhã.   1238 

        9) Xã hội, văn hóa, chính trị . 1239 

      10) Tín ngưỡng tâm linh, hạnh phúc, ý nghĩa cuộc đời. 1240 

                                                      1241 

5B- MỤC TIÊU:       1242 

          Ðã đến lúc trong sự sống bắt đầu có suy tư, trầm tĩnh lại, thích tìm hiểu về những khía cạnh sống 1243 

trong xã hội, tìm hiểu sâu về tâm linh, mang nhiều hoài bão lớn, muốn làm việc mới lạ, thay đổi thực hiện 1244 

theo định kiến của mình, cũng như tiếp tục hướng dẫn tinh thần công dân cho đoàn sinh. Con đường 1245 

thành công của một Tráng Ðoàn là Tráng sinh lúc nào cũng hăng say, học hỏi, công ăn việc làm ổn định, 1246 

có tâm hồn vị tha giúp ích, thành công theo ý thích ở xã hội, có tinh thần phục vụ Phong Trào. Trong sinh 1247 

hoạt, Tráng sinh luôn gắn liền với điều kiện sống hiện tại, luôn ý thức phải hòa mình từ phong tục tập quán 1248 
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đến văn hóa. Vượt qua các ngành Nhi-Ấu-Thiếu-Thanh, chúng ta, với ngành Tráng, bước sang một giai 1249 

đoạn mới lạ hơn, tìm hiểu sâu xa hơn, áp dụng thực tế hơn, đi gần đến với hai chữ ''Sắp Sẵn'' hơn. Một 1250 

chương trình sinh hoạt, luôn luôn thúc đẩy để người Tráng sinh áp dụng những nguyên tắc của Lời Hứa và 1251 

Luật Hướng Ðạo trong đời sống, tạo cho Tráng sinh:   1252 

 -    Phát triển sự mầu nhiệm tâm linh và vui sống.    1253 

-    Nhận biết chính mình, giá trị đạo đức và lối sống.    1254 

-    Trở thành những cá nhân biết tự chủ và có tinh thần trách nhiệm.    1255 

-    Phối hợp quyền tự do cá nhân và tập thể.    1256 

-    Phát triển tình thân hữu đầy ý nghĩa và lâu bền.    1257 

-    Phục vụ hữu hiệu cho cuộc sống.    1258 

-    Dự phần vào các sinh hoạt thích thú ngoài thiên nhiên, bảo tồn môi sinh.    1259 

-    Giữ gìn thân thể cường tráng, đời sống lành mạnh.   1260 

-    Một thành viên xứng đáng cho gia đình, quốc gia và nhân loại.  1261 

-    Một Trưởng có khả năng để phục vụ Phong Trào.  1262 

      Từ những mục tiêu đó, phải có những sinh hoạt bằng những hình thức như hướng dẫn, hội luận, mạn 1263 

đàm, trại, thám du, hay tham gia công tác xã hội, làm việc từ thiện hoặc thuyết trình qua các đề tài liên 1264 

quan đến Phong Trào Hướng Ðạo, xã hội, chính trị, tôn giáo, hôn nhân, giải trí... Ðối với những Hội Hướng 1265 

Ðạo bản địa không có tổ chức ngành Tráng, để thuận tiện trong sinh hoạt, có thể lấy các Thanh sinh trên 1266 

18 tuổi trong các Ðơn vị Thanh Ðoàn, các Trưởng đang là phụ tá Trưởng các Ðoàn, các phụ huynh trong 1267 

Hội Phụ Huynh của các Ðơn vị. Mỗi tháng sinh hoạt 1 hoặc nhiều lần, luôn luôn áp dụng phương pháp 1268 

thực hành và rút ưu khuyết điểm. Tuỳ theo điều kiện trong Toán, có thể sinh hoạt ngoài công viên, trong 1269 

nhà, hoặc Hội trường (sinh hoạt riêng).                                                                            1270 

               Hình thức như một buổi thuyết trình có đề tài, diễn giả là thành phần trong toán hoặc mời người 1271 

ngoài và không nhất thiết  phải là người của Phong Trào Hướng Ðạo, miễn sao tìm hiểu vấn đề một cách 1272 

sâu sắc. Có thể nói sinh hoạt của Tráng như là một nhóm bạn đang hăng say hoạt động thân thiết, tự 1273 

nhiên, thoải mái, rộng mở, cảm thông, và cùng nhau cộng tác để rèn luyện nhân cách và khả năng, giúp 1274 

nhau giải quyết vấn đề, để chuẩn bị áp dụng vào đời hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên điều quan trong 1275 

là anh chị em trong Toán phải hiểu biết nhau từ cá tính, điều kiện gia đình, nghề nghiệp, quan niệm... Ta 1276 

có thể tóm tắt trong 3 lãnh vực:  1277 

 1278 

             1-  Cá nhân:         1279 

- Thân thể - Danh dự.  1280 

- Tính khí - Tác phong.         1281 

- Ðạo đức - Luân lý.  1282 

- Tín ngưỡng, Tôn giáo.         1283 
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- Tự nguyện - Tự tin - Tự trọng - Giao tế.         1284 

- Khả năng - Cầu tiến - Tháo vát - Chuyên môn.         1285 

- Kế hoạch - Quan sát, suy luận.         1286 

- Khải đạo - Lập trường, tự chủ.        1287 

- Biết về mình - Hướng thượng - Vui sống - Nêu gương.         1288 

- Nghề nghiệp chính và phụ.         1289 

- Sửa đổi những nhược điểm.   1290 

             2-  Gia đình - Xã hội:         1291 

- Bảo tồn - Phát triển - Tinh thần Tổ quốc, quốc gia, gia đình.         1292 

- Trách nhiệm - Giúp ích tha nhân.         1293 

- Khả năng hướng dẫn - Phân tích - Phục vụ.         1294 

- Tạo niềm tin - Chính trị.         1295 

- Chương trình - Ðề án - Kế hoạch Tổ chức - Nguyên tắc tổng hợp.         1296 

- Thám hiểm - Khai phá.         1297 

- Công bằng - Bác ái - Hôn nhân - Con cái - Con người.         1298 

- Ăn uống - Môi sinh, Bệnh tật.   1299 

- Thành công và Thành nhân. 1300 

           3-  Hướng Ðạo:              1301 

- Nguyên lý - Lời hứa và Luật, Châm ngôn - Phục vụ Phong Trào.         1302 

- Chương trình sinh hoạt Trại - Lửa trại - Thám du – Ði ra nước ngoài...         1303 

- Phương pháp huấn luyện - Thủ công - Quan sát.        1304 

- Tinh thần - Truyền thống Hướng Ðạo Việt Nam - Hướng Ðạo địa phương.         1305 

- Tổ chức Nghi lễ - Tập tục của ngành Tráng,         1306 

- Tham dự các khóa huấn luyện của Hướng Ðạo.  1307 

- Vai trò trách nhiệm của một Trưởng,              1308 

- Phát triển Phong Trào Hướng Ðạo - Tổ chức của Hội đồng Trung Ương. 1309 

 5C- TỔ CHỨC: 1310 

          5C1-  TRÁNG ÐOÀN:       1311 

 -  Là tập hợp của nhiều Toán, sinh hoạt trong cùng một địa phương, hoàn cảnh và điều kiện thuận tiện.         1312 

- Tráng Ðoàn được thành lập ở Liên Ðoàn, Liên Ðoàn Trưởng có trách nhiệm cố vấn cho Tráng Ðoàn.        1313 

- Tráng Ðoàn thành lập ở Chi Nhánh hay Miền, Trưởng Chủ Tịch Chi Nhánh hay Miền có trách nhiệm cố 1314 

vấn cho Tráng Ðoàn (Toán từ các Liên Ðoàn nhập lại).        1315 

- Tráng Trưởng phải do các Toán Trưởng trong Tráng Ðoàn 2 năm tuyển chọn một lần,  1316 

và phải từ 25 tuổi trở lên, có nghề nghiệp, gia đình, có tôn giáo và sống theo giáo lý của  1317 
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mình, đã qua khóa huấn luyện huy hiệu Rừng và Tráng trưởng. Có trình độ văn hóa thích hợp để hiểu 1318 

được thanh niên và xã hội hiện tại.    1319 

-  Phải là Tráng sinh lên đường.     1320 

-  Phải được giới thiệu qua Hội Ðồng Liên Ðoàn hay Chi nhánh, Miền (nếu Tráng Ðoàn do Chi nhánh hay 1321 

Miền thành lập).  1322 

-   Tất cả các chương trình sinh hoạt hay kế hoạch của Tráng Ðoàn đều do 2 thành phần: Toán Lãnh Ðạo 1323 

và Hội Ðồng Tráng Ðoàn soạn thảo và quyết định. 1324 

                                                                       1325 

                     5C1.a- Toán Lãnh Ðạo trong Tráng Ðoàn:                1326 

 1)Thành phần:                   1327 

-     Ban Bảo Trợ hay Cố vấn 1328 

 - Tuyên Úy 1329 

 - Một Tráng Trưởng  1330 

- Một Tráng phó Nội vụ kiêm Quản thủ 1331 

 - Một Tráng Phó ngoại vụ kiêm Thông tin, Báo chí  1332 

- Các Toán Trưởng  1333 

- Một Tráng lo về Huấn luyện, Xưởng  1334 

- Một Tráng lo về Kế hoạch Chương trình  1335 

- Một Tráng lo về Thư ký 1336 

- Một Tráng lo về Tài chánh và Thủ quỹ  1337 

- Nếu có nữ Tráng sinh, Tráng Ðoàn phải có thêm nữ Tráng phó.  1338 

-  Tráng Ðoàn có ít nhất là 2 Toán và nhiều nhất là 5 Toán. Ngoài sự sinh hoạt bình thường, Tráng Ðoàn 1339 

còn tổ chức theo chuyên môn goị là xưởng. Số lượng Tráng sinh  trong mỗi xưởng không nhất định, tùy 1340 

theo sự sắp xếp và sinh hoạt của Tráng Ðoàn.  1341 

 1342 

2)  Nhiệm vụ:  1343 

     Là cơ quan đầu não của Tráng Ðoàn có nhiệm vụ:         1344 

-  Ðặt mục tiêu và chương trình sinh hoạt cho từng năm, 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng hoặc cho một chương 1345 

trình sinh hoạt đặc biệt bất thường.         1346 

-  Phối hợp chương trình giữa các xưởng vào chương trình chung. 1347 

-  Triệu tập Hội đồng Tráng Ðoàn để đưa ra các chương trình, kế hoạch hoặc đề nghị để thảo luận và 1348 

chấp thuận.     1349 

-  Ðưa ra trước Hội Ðồng Ðoàn những đề nghị khen thưởng hay kỷ luật.         1350 

-  Chấp hành những quyết định của Hội Ðồng Tráng Ðoàn,        1351 

 -  Phân chia, theo dõi, đôn đốc những chương trình kế hoạch đang thực hiện của Tráng Ðoàn.         1352 
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- Tráng Trưởng triệu tập và chủ tọa buổi họp của Toán Lãnh Ðạo, Tráng Trưởng có thể ủy quyền cho 1353 

Tráng phó thay thế mình, Toán Lãnh Ðạo họp định kỳ hàng tháng (hoặc bất thường nếu cần).    1354 

                                                                  1355 

 5C1.b- Hội Ðồng Tráng Ðoàn:  1356 

             1) Thành phần:   1357 

      Gồm Toán Lãnh Ðạo, và thêm:  1358 

         - Tất cả Tráng Huynh, Tráng Sinh Lên Ðường (TSLÐ) và Tân Tráng. 1359 

         - Tất cả các đơn vị trưởng của Ấu, Thiếu, Thanh đang sinh hoạt với Tráng Ðoàn  1360 

         - Những Ðoàn sinh mới chưa tuyên hứa có thể tham dự nhưng không được phát  biểu ý kiến và biểu 1361 

quyết.  1362 

            2) Nhiệm vụ:  1363 

      Là cơ quan quản trị của Tráng Ðoàn có nhiệm vụ: 1364 

         - Quyết định sự phát triển đời sống của Tráng Ðoàn.  1365 

         - Giải quyết những kế hoạch, sinh hoạt quan trọng.  1366 

         - Duyệt xét, bổ khuyết những chương trình, kế hoạch của Toán Lãnh Ðạo đưa ra. 1367 

         - Kiểm soát, duyệt xét báo cáo chi thu của Tráng Ðoàn.  1368 

         - Trình bày sự tiến bộ của Ðoàn sinh. 1369 

         - Giải quyết những vấn đề kỷ luật, khen thưởng .  1370 

     Tất cả thành viên tham dự đều có quyền có ý kiến cũng như biểu quyết trong mọi vấn đề (thông thường 1371 

sẽ lấy 2/3 số đồng ý). Trường hợp bằng nhau, Tráng Trưởng sẽ quyết định.           1372 

        - Tráng Trưởng triệu tập và chủ tọa buổi họp của Hội Ðồng Tráng Ðoàn, Tráng Trưởng có thể ủy 1373 

quyền cho Tráng phó thay thế mình.        1374 

                                                                                1375 

      5C1.c- Tên của Tráng  Ðoàn và Toán:        1376 

        Tráng Ðoàn mang tên danh nhân hay địa danh và phải liên quan đến tên của Liên Ðoàn (nếu Tráng 1377 

Ðoàn sinh hoạt trong một Liên Ðoàn). 1378 

        Toán luôn mang tên danh nhân hay địa danh và phải liên quan đến tên của Tráng Ðoàn (nếu Toán 1379 

sinh hoạt trong một Tráng Ðoàn)  1380 

                       5C1.d-  Châm ngôn của Tráng Ðoàn và Toán:     1381 

       Tráng Ðoàn và Toán đều có châm ngôn riêng, để nói lên mục tiêu và ý chí của mình, châm ngôn phải 1382 

hùng và mạnh.       1383 

                       5C1.e- Xưởng trong Tráng Ðoàn: 1384 

            Là nơi hướng dẫn hoặc tìm hiểu về nghề nghiệp cho Ðoàn sinh, trưởng của một xưởng đương 1385 

nhiên phải là người có khả năng cao, kiến thức rộng trong lãnh vực nghề nghiệp của mình, Trưởng Xưởng 1386 

không hẳn là Ðoàn sinh trong Tráng Ðoàn, có thể là những người chuyên môn bên ngoài Phong trào, 1387 
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được Tráng Trưởng mời vào, Trưởng Xưởng phải phối hợp với chương trình sinh hoạt của Tráng Ðoàn và 1388 

Toán để soạn chương trình hướng dẫn. Trưởng Xưởng phải báo cáo về cho toán Lãnh Ðạo và Hội Ðồng 1389 

Tráng Ðoàn mỗi 3 tháng.  1390 

                5C1.f-  Huy hiệu của ngành Tráng: 1391 

 Huy hiệu chung của Tráng  là ''Gậy nạng'' màu huyết dụ (Thanh) và trên Gậy có 2 chữ ''RS'' (Rover 1392 

Scout) màu xanh lục (Thiếu) 1393 

                                   1394 

                                                                 1395 

                          5C1.g-  Khăn quàng của Tráng Ðoàn:  1396 

- Khăn quàng màu đỏ hoặc màu của Liên Ðoàn có viền đỏ. 1397 

                     5C1.h- Cấp hiệu của Tráng Ðoàn:  1398 

-  Tráng Trưởng: Huy hiệu ngành Tráng trên nền bầu dục màu xanh có viền đỏ (bên tay trái)                                                                                                                                                                     1399 

-  Tráng phó: Huy hiệu ngành Tráng trên nền bầu dục màu xanh có viền nâu (bên tay trái)      1400 

-  Toán Trưởng: 2 gạch đỏ tay áo bên trái 1401 

-  Toán phó: 1 gach đỏ tay áo bên trái 1402 

 - Tráng Sinh Lên Đường:  Ðính dấu hiệu ''RS'' trên túi áo trái, và cầm gậy nạng.  1403 

                     5C1.i-  Cờ của Tráng Ðoàn: 1404 

 -    Hình chữ nhật  4' x  2'-6'' nền màu đỏ. Trong lá cờ bên trên là tên Liên Ðoàn (màu vàng), bên dưới là 1405 

tên Tráng Ðoàn (màu vàng), ở giữa là hình gậy nạng (màu huyết dụ), trên gậy nạng có 2 chữ RS.(màu 1406 

xanh) (theo mẫu)  1407 
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                                            1408 

 1409 

             5C2- TOÁN:       1410 

Toán là Ðơn vị độc lập, sinh hoạt dựa trên căn bản chương trình của Tráng Ðoàn và Ngành Tráng. Nếu 1411 

Liên Ðoàn chỉ có thành lập được một Toán Tráng, thì Toán Tráng đó là một Ðơn vị như các Ðơn vị Thiếu, 1412 

Ấu v v ...  Một Toán, sinh hoạt lý tưởng nhất là thành viên trong Toán có cùng một ý niệm hay sở thích. 1413 

                    5C2.a- Tổ chức:             1414 

      Mỗi Toán có từ 5 đến 8 Tráng sinh. Toán có:  1415 

- Toán Trưởng               1416 

- Toán Phó               1417 

- Thư ký - Thủ quỹ     1418 

     Kế hoạch và chương Trình.         1419 

  Toán Trưởng trong Toán, thường là TSLÐ do Toán sinh bầu ra qua sự đồng ý của Tráng Trưởng.                                                                                                                                                    1420 

       Toán Trưởng, phải luân phiên nhau hàng năm.      1421 

       Toán Phó, do Toán Trưởng chỉ định.  1422 

       Thư ký - Thủ quỹ - Kế hoạch và chương trình, các Tráng luân phiên nhau đảm trách. 1423 

   1424 

                   5C2.b-  Cờ của Toán:          1425 

   Hình chữ nhật màu đỏ, 1'-2'' x 2'-0'' hai mặt khác nhau.      1426 
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       Một mặt có tên của Liên Ðoàn (màu trắng), mặt còn lại có tên của Toán (màu trắng).                                   1427 

 1428 

            5D - ÐẲNG CẤP TRÁNG SINH:  1429 

           Tráng sinh có 3 đẳng cấp:  1430 

5D1-  Dự Tráng. - Gồm những Thanh niên tuổi Tráng mới gia nhập Tráng Ðoàn đầu tiên.                           1431 

5D2- Tân Tráng - Những Thanh sinh đến tuổi phải chuyển ngành. - Những cựu HÐS còn 1432 

tuổi trong ngành Tráng (21-25) trở lại sinh hoạt.  1433 

5D3- Thuần Tráng: -  Những Tân Tráng đang chuẩn bị làm Quy ước Tu Thân (trên 21 tuổi). 1434 

Ngoài ra Tráng Ðoàn có thể tổ chức thêm một Toán riêng biệt nữa  gọi là Toán Tráng Huynh.   1435 

   Tráng Huynh:  1436 

      -  Tráng (đang sinh hoạt ngoài tuổi hướng dẫn của Phong trào, trên 25 tuổi), 1437 

      -  Trưởng đang là Phụ tá Trưởng của các Ðơn vị,  1438 

      -  Phụ huynh đang sinh hoạt với Ðơn vị.  1439 

      -  Cựu Trưởng đã nghỉ sinh hoạt nay muốn vào sinh hoạt lại (nhưng không nhận trách nhiệm 1440 

Trưởng).  1441 

       Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh mỗi nơi, Hội đồng Tráng Ðoàn:  1442 

    a) Dựa theo ''Các giai đoạn hướng dẫn'' để có những chương trình thích ứng. 1443 

    b) Giới thiệu để theo học các khóa huấn luyện Huynh Trưởng của Hội HÐ địa phương, cũng như các 1444 

khóa bổ túc của HÐTƯ-HÐVN hay Liên Ðoàn.  1445 

    c) Giới thiệu đến các tổ chức bên ngoài (HÐ) để học hỏi về nghề nghiệp hoặc môi trường xã hội, gia 1446 

đình...   1447 

    d) Giới thiệu đến các đơn vị để thực tập hướng dẫn chương trình, kế hoạch sinh hoạt của phong trào 1448 

Hướng Ðạo, hoặc làm bảo huynh hay cố vấn trong Toán của Tráng Ðoàn.   1449 

            5E-  CÁC GIAI ÐOẠN HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG HƯỚNG ÐẠO: 1450 

      Trong sinh hoạt của Toán, tùy điều kiện, khả năng hay hoàn cảnh để tổ chức những buổi thảo luận 1451 

về đề tài có tính cách cá nhân hay xã hội, như trong phần Mục Tiêu ở trên. Ngoài ra còn phải tìm hiểu 1452 

thêm về chương trình kỹ năng của Hướng Ðạo, có 3 giai đoạn hướng dẫn: 1453 

 1454 

      5E1- Giai đoạn 1: Dự Tráng ( tối thiểu 3 tháng, tối đa 6 tháng)  1455 

-  Tìm hiểu mục đích và lý tưởng Hướng Ðạo. 1456 

-  Lời hứa và Luật Hướng Ðạo (HÐTƯ và HÐ địa phương).  1457 

-  Huy hiệu, Châm ngôn HÐ qua các ngành.  1458 

-  Các cách chào.  1459 

-  Quốc ca địa phương, VN, HÐ Hành Khúc, ngành Tráng.  1460 

-  Phương pháp hàng đội tự trị.  1461 
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-  Hiệu lịnh và đội hình tập họp.  1462 

-  Lịch sử và địa lý Việt Nam.  1463 

-  Công dụng và phân loại các nút dây.  1464 

-  Truyền tin, dấu đi đường, mật mã, đo đạc, la bàn, phương hướng... 1465 

 1466 

  5E2- Giai đoạn 2: Tân Tráng (tối đa 12 tháng).  1467 

       Là những Tráng sinh đã tuyên hứa, đã qua phần Dự Tráng, nên cần phải tìm hiểu:  1468 

-  Nguyên lý Hướng Ðạo.  1469 

 - Tinh thần Hướng Ðạo. 1470 

-  Tổ chức và hướng dẫn buổi lễ chào cờ khai mạc, bế mạc.  1471 

-  Cách thức nhóm lửa và các vấn đề an toàn.  1472 

-  Cứu thương (phương pháp cấp cứu và tải thương).  1473 

-  Nghiên cứu tổ chức thám du, trại. 1474 

-  Hướng dẫn và nghiên cứu trò chơi.  1475 

-  Tổ chức buổi lửa trại.  1476 

-  Tổ chức và hướng dẫn các buổi hội thảo.  1477 

-  Làm counselor cho Thiếu đoàn. 1478 

 1479 

 5E3-  Giai đoạn 3: Thuần Tráng ( Tối đa 2 năm).  1480 

-  Lịch sử và Tổ chức Phong trào HÐ thế giới, VN, địa phương.  1481 

-  Tổ chức của HÐTƯ-HÐVN, Liên Ðoàn.  1482 

-  Nguyên cứu, tìm hiểu về văn hoá dân tộc Việt nam.  1483 

-  Theo học các khóa chuyên môn, căn bản, huy hiệu rừng...  1484 

-  Tìm hiểu về tâm lý trẻ. 1485 

-  Phục vụ theo nhu cầu của các Ðoàn.          1486 

-  Thực hiện Chương trình Quy Ước Tu Thân. 1487 

                 5F- QUY ƯỚC TU THÂN:  (trên 21 tuổi) 1488 

      Sau khi đã được học hỏi qua các buổi sinh hoạt, mạn đàm, thảo luận, các Thuần Tráng đã nắm 1489 

vững được vấn đề, tuy nhiên trong khi thực hiện vẫn còn nhiều thiếu sót chưa thực sự hoàn chỉnh, thì giờ 1490 

đây với bản Quy Ước Tu Thân (QƯTT), một lần nữa Thuần Tráng lại có lý do, điều kiện để phải cố gắng 1491 

hơn, tự sửa mình trong thời gian nhất định từ 6 tháng đến 1 năm, như là một giao ước để tu thân.   1492 

           Những gì trong Quy Ước tu Thân là những vấn đề do chính Thuần Tráng đó tự đưa ra, coi như một 1493 

bản cam kết, hứa hẹn để Thuần Tráng thực hiện. Thuần Tráng phải cố gắng để thực hiện it nhất là 3 tiểu 1494 

mục trong mỗi lãnh vực (cá nhân - gia đình, xã hội và Phong Trào Hướng Ðạo), trong phần  MỤC TIÊU 1495 

của Ngành Tráng, cũng như chú trọng đến những phương diện chính về kỹ thuật và tinh thần Hướng Ðạo, 1496 
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nghề nghiệp trong tương lai, khả năng sửa đổi những nhược điểm. Ngoài ra cũng có thể thêm những phần 1497 

đặc biệt liên quan đến cuộc sống cá nhân của Thuần Tráng đó và khi soạn, Thuần Tráng phải chọn những 1498 

điều kiện thực tế để có thể làm được. (Các mục trong quy ước có thể được thay đổi, tuỳ theo điều kiện và 1499 

hoàn cảnh của Thuần Tráng khi thực hiện, và phải thông qua Bảo Chủ). Do đó khi làm bản Quy Ước Tu 1500 

Thân cần phải có một Bảo Chủ để hướng dẫn (người nầy cũng do Thuần Tráng chọn). 1501 

               Bảo Chủ (Bảo Huynh/ Bảo Tỷ) phải là Tráng Sinh đã lên đường ít nhất 1 năm, (tốt nhất là người 1502 

lớn tuổi hơn, có gia đình và sự nghiệp, nhiều kinh nghiệm sống, nếu cần Tráng Trưởng sẽ giới thiệu). Bản 1503 

Quy Ước Tu Thân sẽ được thông qua Hội Ðồng Ðường và lưu lại ở Tráng Ðoàn.  Bảo Chủ  là người thay 1504 

mặt Tráng Ðoàn chịu trách nhiệm cũng như theo sát để hướng dẫn Thuần Tráng thực hiện những mục 1505 

trong bản QƯTT hoặc xin Tráng (Toán) giúp ý kiến những gì mà Bảo Chủ không có khả năng để hướng 1506 

dẫn được. 1507 

                Bảo Chủ phải đề nghị lên Tráng Ðoàn cho Tổ chức lễ Lên Ðường sau khi thấy Thuần Tráng  đó 1508 

đã hoàn tất bản Quy Ước Tu Thân.  1509 

 1510 

5G-  LỄ DẶM ÐƯỜNG (lửa dặm đường)      1511 

Sau khi được sự đề nghị của Bảo Chủ, Tráng Ðoàn (Toán) phải tổ chức lễ Dặm Ðường, hay còn 1512 

gọi là Hội Ðồng Ðường vì là toàn những người đã lên đường mới được phép tham dự (thường tổ chức 1513 

vào một tối trong một kỳ trại qua đêm của Liên Ðoàn hay Toán/Tráng Ðoàn.) 1514 

       Bên ánh lửa hắt hiu, tất cả xem như một gia đình cùng nói cho nhau nghe những khó khăn  của sự 1515 

đời, những vui buồn trong cuộc sống, những hoài bão, trông chờ của Thuần Tráng, ý thức với tha nhân và 1516 

giúp ích qua tinh thần Hướng Ðạo. Ðể từ đây, người Tráng Sinh lên đường có thêm nhiều kiến thức để 1517 

trong tương lai dễ dàng tự quyết định trên bước đường phụng sự cho cá nhân, gia đình, xã hội cũng như 1518 

Phong Trào. Chủ lễ nên có chương trình trước, thời gian không nên quá 1 tiếng 30 phút, mỗi lần tổ chức 1519 

không quá 3 Thuần Tráng (nên để ý, đây chỉ là để tâm tình, thảo luận làm tăng thêm ý chí, chứ không 1520 

phải để  sát hạch hay đặt vấn đề). Sau lễ Dặm Ðường, Thuần Tráng đó cũng phải tự mình suy nghĩ, để có 1521 

thể chấp nhận được những trách nhiệm và hướng đi đã vạch hay không, rồi thông báo với Bảo Chủ để 1522 

chuẩn bị  tổ chức Lễ Lên Ðường . 1523 

 1524 

                 5H- Lễ LÊN ÐƯỜNG: 1525 

         Lên Ðường là một Phương pháp giáo dục Hướng Ðạo dành cho Tráng Sinh và Huynh Trưởng (được 1526 

một vài Hội HÐ áp dụng, ở Việt nam, được áp dụng từ ngày thành lập Hội). Ðặt nặng về lý tưởng Hướng 1527 

Ðạo, tinh thần phục vụ tha nhân, quốc gia, và quê hương dân tộc, lúc mà một người Hướng Ðạo lặp lại lời 1528 

hứa của mình trong tư cách của một người đã trưởng thành. 1529 

 1530 

5H1-  Chuẩn bị:  1531 
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a) Bảo Chủ:  1532 

          - Gậy nạng (cao tới thắt lưng Thuần Tráng đó xử dụng)            1533 

                - Huy hiệu ''RS''         1534 

                      - Cẩm nang và những dụng cụ liên quan để thực hiện những yêu cầu trong cuộc Lên Ðường 1535 

thám du (vẽ lộ trình, viết hồi ký hay soạn thảo kế hoạch cho một vấn đề v.v...)         1536 

          b) Thuần Tráng:  Backpack, dụng cụ cá nhân - Lương thực cho cuộc hành trình Lên Ðường                               1537 

                 - Sổ sách, dụng cụ                        1538 

                 - Y phục   1539 

  c) Tráng Ðoàn:    1540 

                      -  Cờ quốc gia địa phương, VN, Hướng Ðạo                           1541 

                      -  Tù và (chiêng, nếu có)                          1542 

                      -  Tua vai 3 màu Hướng Ðạo.  1543 

                      -  Chọn vị trí làm lễ, thường là nơi có ngã 3 đường                    1544 

                      -  Ðoàn sinh của các đơn vị Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng  1545 

                Liên Ðoàn hay Tráng Ðoàn:  -   Tổ chức một kỳ trại qua đêm  1546 

 1547 

5H2-  Thực hiện: (nghiêm trang, thân mật)       1548 

- Một buổi sáng khi mặt trời sắp mọc, tất cả các Trưởng, Tráng Sinh  (đã lên đường) cùng vị Tuyên 1549 

Úy, đến một nơi đã chọn trước (khoáng đãng, thơ mộng, đẹp) tập họp thành chữ ''U''. sau khi chào 1550 

cờ xong (lúc nầy Tân Tráng chưa tham dự), chủ lễ có vài lời thông báo và nói ý nghĩa của buổi lễ, 1551 

kế tiếp mời Bảo Chủ hướng dẫn Thuần Tráng đó đến để làm Lễ Lên Ðường.         1552 

- (Bảo Chủ ra ngoài dẫn Thuần Tráng đến, chào các Trưởng và nói):  1553 

- Bảo Chủ:  1554 

- “Thưa các Trưởng, tôi (Nguyễn ...) là Bảo Chủ (huynh) của Thuần Tráng (...). Sau thời gian 1555 

hướng dẫn chương trình, nhận thấy Thuần Tráng (...) đã xong phần Quy Ước Tu Thân cũng 1556 

như tinh thần phục vụ, nên mong các Trưởng làm lễ Lên Ðường cho Thuần Tráng (...) sáng  1557 

nay.“ 1558 

- (Nói xong đứng ra phía sau sang một bên Thuần Tráng.  Sau khi cám ơn Trưởng Bảo Chủ, Chủ Lễ 1559 

nhìn Thuần Tráng).  1560 

- Chủ Lễ: “ 1561 

- “Có phải anh đến đây với ý mong muốn được công nhận là một Tráng Sinh thực sự phải 1562 

không?”  1563 

- Thuần Tráng:  1564 

- “Thưa phải.”  1565 

- Chủ Lễ:  1566 
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- “Anh có lấy danh dự, lòng thành thực, tự chủ và sự thẳng thắn của mình để giữ thanh khiết 1567 

trong tư tưởng, lời nói và việc làm để phát triển không ngừng trong anh hay không?”  1568 

- Thuần Tráng:  1569 

- “Thưa trưởng, tôi có.” 1570 

- Chủ Lễ:  1571 

- “Anh đã suy nghĩ kỹ và sử dụng cuộc đời của anh vào chủ đích nào chưa?”  1572 

- Thuần Tráng:  1573 

- “Thưa trưởng, tôi đã có.” 1574 

- Chủ Lễ:  1575 

- “Anh có hiểu rằng, giúp ích là bất cứ nơi nào, chỗ nào, anh cũng phải cố gắng đem hết ý 1576 

chí và khả năng của mình để phục vụ kẻ khác mà không cầu lợi lộc, đôi khi còn làm tổn 1577 

thương đến bản thân anh hay không?”  1578 

- Thuần Tráng:  1579 

- “Thưa trưởng, tôi hiểu.” 1580 

- Chủ Lễ:   1581 

- “Anh muốn lên đường, tức là rời khỏi tính vị kỷ, bảo thủ cá nhân của anh, mà hòa nhập 1582 

cuộc đời anh vào chung với xã hội, có thể có những khó khăn và cực nhọc anh biết không?”  1583 

- Thuần Tráng:  1584 

- “Thưa Trưởng, tôi biết.”  1585 

- Chủ Lễ:  1586 

- “Anh có hiểu rõ và tích cực thực hiện Lời hứa và Luật của Phong trào Hướng Ðạo không?”   1587 

- Thuần Tráng:  1588 

- “Thưa Trưởng, tôi có.” 1589 

- Chủ Lễ:  1590 

- “Nếu anh đã thông hiểu các điều mà tôi đã hỏi, xin anh hãy tự đặt tay trái lên cờ của Hướng 1591 

Ðạo và đọc lại Lời Hứa của người Hướng Ðạo mà anh phải ghi nhớ suốt đời.” 1592 

- Thuần Tráng: Tiến đến trước cờ  (người cầm cờ Hướng Ðạo hạ xuống song song với mặt đất, các 1593 

cờ Tổ quốc, Quốc gia vẫn đứng thẳng, Thuần Tráng đặt tay trái lên cờ, tay phải chào kiểu Hướng 1594 

Ðạo và đọc Lời Hứa của Hướng Ðạo, tất cả chào theo, xong tất cả trở lại vị trí bình thường)  1595 

- Chủ Lễ:  1596 

- “Tôi ... Tráng (Toán) Trưởng của ... hôm nay ngày ... tháng ... năm ... Với ý chí cương quyết 1597 

thể hiện qua Lời Hứa, anh xứng đáng nhận lấy huy hiệu nầy, chính thức là một Tráng Sinh 1598 

đã lên đường của Phong Trào.” 1599 

- (Chủ Lễ gắn huy hiệu ''RS'' và nói ý nghĩa). 1600 
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- Nếu có đeo thêm tua vai 3 màu chính thức của Hướng Ðạo, thì phải giải thích thêm: Màu vàng là 1601 

màu của ngành Ấu, màu của nắng ấm, của hoa tươi , nhắc nhở anh lúc nào cũng sẵn có một tâm 1602 

hồn trong trắng vui tươi của tuổi trẻ; màu lục là màu của ngành Thiếu, màu của cỏ cây hoa lá, màu 1603 

của thiên nhiên, núi rừng, nhắc nhở anh lúc nào cũng vươn lên hòa nhập vào với vạn vật; màu đỏ 1604 

là màu của ngành Tráng, màu mang nhiều nhiệt huyết, nhắc nhở anh lúc nào cũng hăng say tiến 1605 

bước, sống trọn vẹn cho tha nhân. 1606 

- Bảo chủ (tiến lên trao gậy nạng) 1607 

- “Anh hãy giữ lấy gậy nạng nầy, 2 nạng trên tượng trưng cho 2 nẻo đường Chính-Tà, mà 1608 

anh sẽ phải gặp trong mỗi bước đi ở tương lai. Tôi tin chắc rằng, anh sẽ chọn nẻo Chính để 1609 

đi, vì nẻo đó sẽ đưa anh tới với lý tưởng anh chọn, nẻo đem lại hạnh phúc và thành công 1610 

trên đường đời.” (đặt tay trái lên vai phải của Tráng Sinh) 1611 

- “Tôi rất sung sướng được làm Bảo Chủ của anh, tình huynh đệ không mờ phai trong cuộc 1612 

sống. Và đây (đưa cẩm nang và những dụng cụ liên quan đến cuộc hành trình Lên đường), 1613 

một công việc tôi nhờ Tráng thực hiện để đánh dấu ngày hôm nay, chúc anh thành công tốt 1614 

đẹp.”        1615 

- Tuyên Uý (đến bên Tráng đọc kinh cầu nguyện bình an và chúc thành công, nếu có)  1616 

- Chủ Lễ:  1617 

- “Trước mặt Tráng, con đường đã mở sẵn, chúc Tráng đạt được những kỳ vọng tốt nhất của 1618 

Tráng, cũng như cho Phong Trào. Tất cả những gì hôm nay anh được nhận, đó là dấu hiệu 1619 

cho sự quyết tâm thực hiện trong cuộc đời mới của anh, mong rằng anh nhớ mãi ngày hôm 1620 

nay và xứng đáng là một thành viên trong ngành Tráng của Phong Trào Hướng Ðạo.”  1621 

- (Tráng Sinh Lên Ðường mang ba lô hành trang, cầm cẩm nang, gậy nạng, chào cảm ơn tất cả rồi 1622 

bước ra khỏi vị trí lễ để đi về phía có các Ðoàn sinh đứng chờ.   1623 

- Chủ Lễ bắt bài ''Vừng Hồng Lên'' hoặc ''Muốn Nên Người Cường Tráng''. Chấm dứt bài hát là một 1624 

hồi tù-và dài được thổi lên, sau đó chiêng đánh lên cho đến khi không còn thấy Tráng Sinh Lên 1625 

Ðường đó nữa. Chủ lễ cảm ơn và chấm dứt buổi Lễ Lên Ðường. 1626 

 1627 

Về phía các Ðoàn, cùng thời gian với Lễ Lên Ðường, phải tập họp thành hàng ngang chận trước con 1628 

đường có ngã 3 (nơi Chủ Lễ chọn) để đón chào, lúc nghe tiếng tù-và hay tiếng chiêng là biết Tráng Sinh 1629 

Lên Ðường sắp đi đến, khi Tráng Sinh Lên Ðường đến gần sát hàng ngang, tất cả chào và tự động mở ra 1630 

làm hai, chừa lối cho Tráng Sinh Lên Ðường đi qua. Khi Tráng Sinh Lên Ðường đã qua rồi, Ðoàn sinh reo 1631 

mừng, chúc mừng thành công, hát bài ''Gồ Ghê'' hay bài ''Hoan Hô'', Tráng Sinh Lên Ðường chúc mừng lại, 1632 

rồi tiếp tục bước đi. Buổi lễ đón chào đến đây chấm dứt.   1633 

Về phía Tráng Sinh Lên Ðường sau khi rời khỏi hàng chào của Ðoàn sinh, trước khi đến ngã 3 đường, 1634 

tự mình đem cẩm nang ra, xem coi, nghiên cứu để thực hiện đúng những gì mà Bảo Chủ yêu cầu. Ghi 1635 
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nhớ: Bảo Chủ phải chuẩn bị cho cuộc Lên Ðường, ăn, uống, vật dụng cần thiết theo yêu cầu của Tráng 1636 

Sinh. Công việc đề nghị trong Cẩm nang cũng phải nghiên cứu theo khả năng, điều kiện, cũng như hoàn 1637 

cảnh cho phép để Tráng sinh có thể thực hiện được.        1638 

Phải biết rõ đường đi, thời gian để theo dõi giúp đỡ khi cần.   1639 

Lý tưởng nhất là Lên Ðường có qua đêm, sáng hôm sau Tráng Sinh trở về trình diện trong lúc Liên 1640 

Ðoàn đang chào cờ. 1641 

Ðối với ngành Tráng, sau khi Tráng Sinh đã lên đường, coi như đã tìm hiểu trọn vẹn những gì mà 1642 

phong trào Hướng Ðạo hướng dẫn, từ đây tự mình quyết định để thực hiện những gì mà mình cảm thấy 1643 

''Ðó là ngả đúng để ta đi ''.  1644 

Con đường Hướng Ðạo luôn thôi thúc chúng ta phải cố gắng tự trang bị cho chính mình thành một con 1645 

người sống thực sự, hài hòa, có lý tưởng, an lành và phát triển. Tuy nhiên bên cạnh đó người Tráng cần 1646 

phải soi rọi lại mình: 1647 

 -  Ðã sống xứng đáng với những công lao khó nhọc mà cha mẹ đã hy sinh để tạo dựng cho mình chưa?  1648 

 -  Có đang phí phạm và sống trong vô ích hay không? 1649 

 -  Có làm những điều mà xã hội đang sống không cho làm hay không? 1650 

 -  Có vì thú vui, quyền lợi cho mình quá mà phải làm cho người khác khổ đau không? 1651 

 -  Tôi đã làm được gì và những người nào tôi phải cần giúp đỡ?  1652 

 -  Tôi đã làm theo lương tâm đối với sự việc trong xã hội hay bị cá nhân, bè nhóm xúi dục mua chuộc. 1653 

         Lên đường không phải là đã đến đích, đây chỉ là giai đoạn người Tráng Sinh bắt đầu đi.  Tráng Sinh 1654 

Lên Ðường vẫn sinh hoạt với Tráng Ðoàn và Toán, xem Tráng Ðoàn như là một căn cứ để thảo luận, 1655 

nghiên cứu, tham khảo, hỗ trợ, hoàn thiện cho các dự án của mình đã vạch ra trong Quy Ước Tu Thân. 1656 

Những Tráng Sinh Lên Ðường là đoàn sinh nòng cốt của Tráng Ðoàn, vì rằng họ sẵn sàng tự nguyện 1657 

nhận lãnh trách nhiệm trong Ðoàn, hay bất cứ một công việc nào để phục vụ cho Phong Trào, hoặc cộng 1658 

đồng trong tinh thần Hướng Ðạo.  1659 

        Chúc tất cả các Tráng Ðoàn, Tráng Sinh thành công và an lành.            1660 


